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        مسمسمسمس    ٢٥٢٥٢٥٢٥    ××××    ١٧,٥١٧,٥١٧,٥١٧,٥ص، ص، ص، ص،     ٤٠٨٤٠٨٤٠٨٤٠٨

        تفسريتفسريتفسريتفسري    ____القرآن القرآن القرآن القرآن  ----١١١١
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة
مبــين، وجعــل مــن آياتــه أن يعلمــه علمــاء بنــي الحمــد هللا الــذي أنــزل قرآنــه بلســان عربــي 

إســرائيل، وحفظــه فــي صــدور مــن اصــطفى مــن عبــاده الصــالحين، وجعــل حفظــه فــي تلقيــه 
ـــدين، وعصـــمه بنقلـــه نصـــًا وصـــوتًا مـــن ـــه بيـــنهم مـــذ نـــزل إلـــى يـــوم ال ـــة تحريـــف ونقل  الكذب

من عالم الدجالين، وآيته الكبرى أن دل عليهم وأخبر بأكاذيبهم قبل أن يظهروا  وتخرصات
  الغيب بمئات السنين.

�������������N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
R�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�OR�Q�P�O����  :١٠٣(النحل(.  

  وبعد،

صار عندي اعتقاد منذ زمن، وترسخ مع الوقت، أن الكتب هي التي تختارني ألؤلفها، 
ولست أنا الذي اختارها، أو أن اهللا عز وجل يختار كًال منا لآلخر، فكل ما كتبته وتم من 

أرتب لها، وال كان في خلدي تأليفها، وما انتويته ورتبت لتأليفه لم أكتب فيه شيئًا، كتب لم 
  وما كتبت فيه لم أتمه!

م، وصـلت إلـي رسـالة مرسـلة مـن السـيدة ٢٠١٥في يـوم الثالـث عشـر مـن أكتـوبر سـنة 
  الفاضلة َرهف الجيالني، هذا نصها:

هميتـــه وانتشـــاره  علـــى أل ،هـــذا المقطـــع ىرجـــو الـــرد علـــأرجـــوا ، أالفاضـــل دكتورنـــا"
ســـنابات لـــؤي  -���������qqqq�����، ����rrrr����، �eeee����،�����AAAA"المعنـــى الســـرياني : اليوتيـــوب
   .الشريف"

وحـــين ذهبـــت إلـــى المقطـــع، الـــذي أرفقـــت الســـيدة رهـــف الجيالنـــي رابطـــه مـــع رســـالتها، 
وألهلـه سـمت، بـل تبـدو  ،سـيما وللعلـم، أهلـه سـمت وال العلـم سـيماء عليـه وجدت شابًا ليس
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علــى هيئتــه الخفــة، ويتســم كالمــه بالرعونــة، ويلقــي أحكامــًا هوجــاء دون أدلــة وال مصــادر، 
آرامية سريانية، وأن تفسير الحروف المقطعة بها، وفي الوقـت نفسـه  القرءانويزعم أن لغة 

يرســم فــي مقطعــه حــروف العبريــة، ويفســر الحــروف المقطعــة بعبــارات عبريــة ال ســريانية،  
  بينهما، وبأنه ضعيف في السريانية!!ويعلل ذلك بالتشابه 

ووجدت في التعليقات التي أسفل المقطـع، الـذي شـاهده مئـات األلـوف، عبـارات لـبعض 
البقــر مــن عــوام باللــيص ســتان، تصــف هــذا الــذي وصــفناه لــك بأنــه إبــداع وتجديــد وكــالم 

  علمي وتحرر من التفسيرات الموروثة!

ًال بدراسة، أكتبها لتكون ضمن كتـاب: وحين وصلتني رسالة السيدة الفاضلة كنت مشغو 
ـــا أتمـــه، وهـــي دراســـة عـــن كوبرنيكـــوس ونظامـــه  ـــاب بدأتـــه ولم المحفـــل والمعمـــل، وهـــو كت
الشمسي، ومن أين أتى بفكرة مركزية الشمس، وعالقتها بالقبااله واألفكار الوثنية، وبحركـة 

فياء، وهم ويهود الصليب الوردي، وصلة ذلك كله بأسرة دي مديتشي، وهم من اليهود األخ
ن مــن إســبانيا الصــانع الحقيقــي لعصــر النهضــة فــي إيطاليــا ومــا حولهــا، و القبــااله المهــاجر 

 ومصدر كل ما شاع فيه مـن علـوم وفلسـفات، مرويـة بالقبـااله والعقائـد الوثنيـة، ومـن فنـون
  وآداب، مشبعة باإللحاد واإلباحية. 

قــد صــار مقــاطع، محورهــا أن  وحــين قاربــت إتمــام الدراســة عــدت إلــى المقطــع، فوجدتــه
ـــة الســـريانية، وأن نـــص  ـــة فـــرع مـــن اآلرامي ســـرياني، ومـــن ثَـــم فـــإن التفســـير  القـــرءانالعربي

  الصحيح لكثير من كلماته وعباراته يكون بالرجوع إلى السريانية.

ســـــرياني وتفســـــيره  القـــــرءانوتفســـــير الحـــــروف المقطعـــــة بالســـــريانية، ودعـــــوى أن نـــــص 
ان متشـــابهتين، أو كأنهمـــا مســـألة واحـــدة، إال أنهمـــا فـــي الحقيقـــة بالســـريانية، مســـألتان تبـــدو 

  مسألتان مختلفتان.

فأما تفسير الحروف المقطعة بالسريانية، فليست سوى غالف لتفسيرها بالتفسير القبالي 
  لحروف العبرية.
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وعباراتــه بالســريانية والعبريــة، فهــي فــرع مــن دعــوى احتــواء  القــرءانوأمــا تفســير كلمــات 
علــى كلمــات مــن لغــات أعجميــة وال وجــود لهــا فــي العربيــة، وهــي دعــوى الغــرض  القــرءان

الحقيقــي منهــا، كمــا ســتعلم، نفــي الــوحي، واتخاذهــا ذريعــة للقــول بــأن النبــي عليــه الصــالة 
  ، وأنه ألفه من مصادر مكتوبة بهذه اللغات.القرءانوالسالم هو الذي ألف 

ديمــة، تســربت إلــى كتــب التفســير، مســألة ق القــرءانوالقــول بوجــود كلمــات أعجميــة فــي 
وتجــدها فــي كتــب اللغــة، وأفــرد لهــا بعــض األئمــة بالتــأليف فــي القــرون األولــى، ثــم تجــددت 

  وتم بعثها وٕاحياؤها في الغرب في القرون األخيرة.

فـي  وهنا البد أن نتوقف بك، لتعرف منهجنا بخصوص مـا فـي مصـنفات أئمـة التفسـير
القـرون األولـى، فـنحن ُنجـل هـؤالء األئمـة، ونـرد إلـى مـا كتبـوه، ونـتعلم مـنهم، ونأخـذ منهــا، 
وقد كتبنـا كتابـًا، هـو كتـاب: التفسـير القبـالي للقـرآن وفقـه البالبـيص، مزقنـا فيـه مـن تطـاول 
عليهم وأهدر جهودهم واجتهادهم، ولكـن ال يـدخل فـي منهجنـا، فيمـا نتعـرض لـه مـن آيـات 

ي كتابنا هذا، وال فـي غيـره، أن مـا قـالوه أو نقلـوه عـن غيـرهم مقـدس أو معصـوم ، فالقرءان
ال يأتيـــه الباطـــل مـــن بـــين يديـــه وال مـــن خلفـــه، وال أنـــه صـــواب مطلـــق ال يقبـــل المراجعـــة، 
شـريطة أن تكــون المراجعـة بأدلتهــا وبراهينهــا، والتفسـير الوحيــد الــذي ال يقبـل المراجعــة هــو 

  السالم الذي يوحى إليه، وحين تثبت نسبته إليه.تفسير النبي عليه الصالة و 

قديمًا، وما تسرب مـن ذلـك إلـى  القرءانوفي رأينا أن القول بوجود كلمات أعجمية في  
كتب التفسير، يتصل بإحياء هذه المسألة، وما يـدور حولهـا مـن بحـوث مغلفـة فـي التحليـل 

مــا فــي الحقيقــة مســألة واحــدة، اللغــوي، فــي دوائــر االستشــراق والجامعــات الغربيــة حــديثًا، فه
  ومصدرها واحد.

فـــي مســـألة القـــول  ومفتـــاح فهـــم الـــرابط بـــين المســـألتين، وأنهمـــا مســـألة واحـــدة، إدراك أن
 ظهور وال، مرئي غير أو خفياً  طرفاً  قديمًا، وبالضرورة، القرءانبوجود كلمات أعجمية في 

 مــن واســتخرجها عنهــا نقــب الــذي الكلمــات هــذه مصــدر هــو، والتفســير اللغــة كتــب فــي لــه
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 معرفة ال ممن، إليهم وُنسبت نقلوها لمن، القرءان بكلمات لبسها أن بعد، صدرها ثم لغاتها
  .الكلمات تلك بمعاني وال اللغات بهذه لهم

فإذا كان األئمة من العرب ليس لهـم أدنـى معرفـة باللغـات التـي قـالوا إن هـذه الكلمـة أو 
إذًا، ومـن الــذي دلهـم علـى أن هــذه الكلمـة أصــلها فـي تلــك تلـك جـاءت منهــا، فكيـف عرفــوا 

  منها ثم رماهم بها؟! واستخرجها عن هذه الكلمات في لغاتها نقب الذي اللغة، وَمن

فـي القـرون  القـرءانوالطرف الخفي غير المرئي خلف دعوى وجود كلمات أعجمية فـي 
األولـــى، هـــو نفســـه الـــذي خلـــف بعثهـــا فـــي القـــرون األخيـــرة، بعـــد أن تحـــول إلـــى جامعـــات 

  ومعاهد ودوائر لالستشراق، وبعد أن غلف دسائسه بالبحوث والدراسات.

 القـــرءانوبحـــوث الـــدجالين مـــن المستشـــرقين، والكذبـــة مـــن اليهـــود والســـريان، عـــن نـــص 
فيــه، تمتلــئ بالدســائس والتحريــف والتزويــر، ولغتــه ومــا يزعمونــه مــن كلمــات غيــر عربيــة 

  وباألكاذيب من كل نوع، لغوية وتاريخية وجغرافية.

سـترى، لـيس سـوى أثـر مـن آثـار هـذه  وأحمق بالليص سـتان األرعـن فـي مقاطعـه، كمـا
الدســـــائس واألكاذيـــــب، التقطتـــــه األعـــــين الخبيـــــرة بالتقـــــاط الباللـــــيص، وعبـــــأوا رأســـــه طبقـــــًا 

ــ م أطلقــوه ليكــون قنــاة لتســريب دسائســهم وأكــاذيبهم، وبوقــًا لتســويق لمواصــفاتهم القياســية، ث
ضالالتهم وأبـاطيلهم، وهـو يفـتح صـدره أمـام كتـل العـوام التـي ال تميـز يمينهـا مـن شـمالها، 

  ويزعم أن ما عبأوه به من ثمار عبقريته ونتاج بحوثه.

رفضًا، وهي فـروع ومن آفات بالليص ستان في زمانك هذا االنشغال بمسائل، قبوًال أو 
 وأحزاب لها فرق وتتكون تزدهر ثم، منابعها من وتنتقل من مسائل أخرى، فتشيع األباطيل

ونقــض هــذه األباطيــل لــيس فــي هــذه ، مصــباتها عنــد حولهــا، المعــارك مــن وتثــور، وضــدها
  المعارك، بل في جالء أصولها وكشف منابعها.

بطــه، ومــا تــاله مــن مقــاطع، احتــوت وألن المقطــع الــذي أرســلت إلينــا الســيدة الفاضــلة را
المســألتين معــًا، وألن األحمــق الــذي يــتكلم فــي هــذه المقــاطع، هــو نفســه، لــيس ســوى قنــاة 
لتصــريف مــا تغوطــه الكذبــة والــدجالون فــي رأســه، كــان البــد لنــا قبــل الوصــول إليــه، وٕالــى  
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ونكشف ما فيها  مسألة تفسير الحروف المقطعة بالسريانية، أن ُنَجلي المسألة األم واألهم،
مؤلــف مــن مصــادر غيــر عربيــة،  القــرءانمــن دســائس وأكاذيــب، أال وهــي دعــوى أن نــص 

ويحــوي كلمــات وعبــارات أعجميــة مقتبســة مــن هــذه المصــادر، وهــي دعــوى الــدجالين مــن 
المستشــرقين عمومــًا، وأنــه نــص مؤلــف بالســريانية، وال يمكــن فهمــه وتفســيره إال بهــا، وهــي 

  ن خصوصًا.دعوى الكذبة من السريا

، ســــتعرف القــــرءانتكــــوينهم مــــن العربيــــة و  فــــي والســــريان لــــديهم عقــــدة تاريخيــــة راســــخة
تفاصيلها وأسبابها في رحلتك مع الكتاب، وهم ُيعوضـون هـذه العقـدة بتـأليف أفـالم خياليـة، 
َيْقلبون فيها الحقائق، ويحرفون كلمات العربية والسريانية، ويدلسون في ما ينسبونه لمعاجم 

 القــرءانلــك، ويــزورون أحــداث التــاريخ وحقــائق الجغرافيــا، وتتــراءى لهــم فــي كلمــات هــذه وت
وعباراتـــه هـــالوس كلمـــات الســـريانية وعباراتهـــا، ثـــم يفبركـــون األدلـــة للمطابقـــة بـــين كلمـــات 

  وبين ما تراءى لهم من هالوس. القرءان

، أنـا ومما دعانـا إلـى تخصـيص الجـزء األكبـر مـن الكتـاب ألكاذيـب السـريان وهالوسـهم
طالعنـــا دراســـات فـــي الـــرد علـــيهم، بعضـــها بالعربيـــة وبعضـــها باإلنجليزيـــة، ومنهـــا دراســـات 
ألســـاتذة فـــي الســـريانية، ينتســـبون لجامعـــات إســـالمية عريقـــة، وُنشـــرت فـــي مجـــالت علميـــة 
تحمــل اســمها، فوجــدنا هــذه الدراســات كلهــا تتعامــل مــع مــا ألفــه كذبــة الســريان مــن مؤلفــات 

المسـألة، أال وهـو  يـة نزيهـة وبحـوث لغويـة بريئـة، غـافلين عـن أصـلعلى أنه دراسـات علم
نفي الوحي، وأن هذه الدراسات ليست سوى مطية يريدون الوصول بها إلـى أن النبـي ألـف 

  بلغتهم ومن مصادرهم. القرءان

ووجدنا أصحاب هذه الردود في ذهول تام عمـا تمتلـئ بـه مؤلفـات السـريان مـن تحريـف 
 القـرءانوتدليس وأكاذيب من كل صنف ولـون، ووجـدناهم يبـدأون ردودهـم مـن افتـراض أن 

متهم، وأنهم يقفون معه في قفص االتهام للدفاع عنه، ومن َثم انحصر منهجهم في الكفاح 
  ذه الكلمة أو تلك العبارة.والنضال من أجل إثبات عربية ه
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ولـــيس هـــذا مقصـــدنا وال هـــدفنا مـــن هـــذا الكتـــاب، بـــل هـــدفنا األول إســـقاط الـــدعوى مـــن 
أصلها، وبيان ما يكتنف المسـألة وتمتلـئ بـه مـن تـدليس وتزويـر، وكشـف حقيقـة أصـحابها 

  من السريان وٕاخراج خبيئة نفوسهم.

عبـرة للنـاظرين، ومبالـة للـرائحين أما َفْسل بالليص ستان األحمـق، فقـد مزقنـاه، وجعلنـاه 
  من باب القبااله. القرءانوالغادين، ألنه دخل إلى 

  وهللا الحمد أوًال وآخراً 

  دكتور بهاء األمير

  القاهرة

  م٢٠١٦يونيو  ٦ه/١٤٣٧غرة رمضان 
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  اللغة السريانية
مـــن لغـــات ومـــا تفـــرع منهـــا  ،واألمهريـــةمـــع العربيـــة والعبريـــة  ،الُســـريانية للغـــةتصـــنف ا

 التـــوراتي لألمـــم فـــرع مـــن التصـــنيف  لتصـــنيفذا اوهـــضـــمن اللغـــات الســـامية، ، ولهجـــات
، فهــو ، بــل وكــل العلــوم اإلنســانيةالــذي يحكــم الدراســات األنثروبولوجيــة واللغويــة والشــعوب،

، وهـو أحــد يـدور داخلــه وفـي إطــاره تنتجــهالقاعـدة التـي أقيمــت هـذه العلــوم عليهـا، وكــل مـا 
  .آيات سيطرة اليهود والتوراتيين من األميين على العلوم والمناهج

  اللغات السامية: •
ائــــل التـــــي بوالق شـــــعوبالللتعبيـــــر عــــن  Semetic وأول مــــن اســــتخدم كلمـــــة الســــاميين

روتســـتانتي بالالهـــوت الهـــو عـــالم  وجزيـــرة العـــرب والشـــاماســـتوطنت بـــالد مـــا بـــين النهـــرين 
 August Ludwig von Schlözer رسـشلوتأوجسـت لـودفيج فـون األلمـاني ؤرخ والمـ

، وهـو Weltgeschichteفي الجزء الثالث من كتابه: تاريخ العـالم ، م)١٨٠٩-م١٧٣٥(
بـين عصـر موسـى والكتابـات العبريـة األولـى وبـين قيـام تاريخ العـالم خصصه ل الجزء الذي

شلوتسـر هـذا اقتـبس  قـد، و Vorweltمـا قبـل العـالم جعل عنوانه: اإلمبراطورية الفارسية، و 
مــــن تحديــــدًا ســــفر التكــــوين، و  تقســــيم الشــــعوب فــــي، كمــــا ذكــــر هــــو نفســــه، مــــن الوصــــف
  والحادي والثالثين. ،والسادس والعشرينوالحادي عشر،  ،العاشر :اتاإلصحاح

المستشــرق اليهــودي األلمــاني  ةذا التصــنيف فــي الدراســات اللغويــترســيخ هــوكــان خلــف 
المستشــرق الفرنســي جوزيــف و م)، ١٨٧٤-م١٨١٠( Abraham Geigerأبراهــام جيجــر
المستشــرق األلمــاني و  ،م)١٨٩٢ -م١٨٢٣ ( Joseph Ernest Renanإرنســت رينــان 

ة هــذه أحــد أعمــدار صــثــم  ،)م١٩٣٠–م١٨٣٦(  Theodor Nöldekeنولدك��هتيــودور 
أقـر بعـدم وٕان نفـاه أو وكلها تدور داخل إطاره، ويحكم كل من يدلي بدلوه فيها،  ،الدراسات

  وجود أدلة علمية أو تاريخية على صحة هذا التصنيف.
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الـــذي قامـــت عليـــه الدراســـات اللغويـــة والعلـــوم ألجنـــاس واللغـــات ا أصـــل تصـــنيففإليـــك 
الدراسـات اإلنسـانية ، والـذي يعـرف فـي سـفر التكـوينشـر مـن ااإلصـحاح العفي اإلنسانية، 

  :الشعوبو  األجناس واللغوية بجدول

: َياَفثَ  َبُنو٢، الطوَفانِ  َبْعدَ  َبُنونَ  َلُهمْ  َوُوِلدَ ، َوَياَفثُ  َوَحامٌ  َسامٌ : ُنوحٍ  َبِني َمَواِليدُ  هِذهِ ١"
 َوِريَفـاثُ  َأْشـَكَنازُ : ُجـوَمرَ  َوَبُنـو٣ ،َوِتيـرَاُس  َوَماِشكُ  َوُتوَبالُ  َوَياَوانُ  َوَماَداي َوَماُجوجُ  ُجوَمرُ 

 َجزَاِئــرُ  َتَفرَقــتْ  هــُؤَالءِ  ِمــنْ ٥ ،َوُدوَداِنــيمُ  َوِكتــيمُ  َوَتْرِشــيُش  أَِليَشــةُ : َيــاَوانَ  َوَبُنــو٤ ،َوُتوَجْرَمــةُ 
 َوِمْصـرَاِيمُ  ُكـوُش : َحـامٍ  َوَبُنو٦ ،ِبُأَمِمِهمْ  َقَباِئِلِهمْ  َحَسبَ  َكِلَساِنهِ  ِإْنَسانٍ  ُكل  ِبَأرَاِضيِهْم، اُألَممِ 
ــانُ  َوُفــوطُ  ــو٧،َوَكْنَع ــةُ  َســَبا: ُكــوَش  َوَبُن ــةُ  َوَســْبَتةُ  َوَحِويَل ــةَ  َوَبُنــو ،َوَســْبَتَكا َوَرْعَم  َشــَبا: َرْعَم
 َصـْيدٍ  َجبـارَ  َكـانَ  الـِذي٩ اَألْرِض، ِفـي َجبارًا َيُكونُ  اْبَتَدأَ  الِذي ِنْمُرودَ  َوَلدَ  َوُكوُش ٨ ،َوَدَدانُ 
 َوَأَركَ  َباِبلَ  َمْمَلَكِتهِ  اْبِتَداءُ  َوَكانَ ١٠"،الرب  َأَمامَ  َصْيدٍ  َجبارُ  َكِنْمُرودَ ": ُيَقالُ  ِلذِلكَ  ،الرب  َأَمامَ 
ــدَ  ــورُ  َخــَرجَ  اَألْرضِ  ِتْلــكَ  ِمــنْ ١١،ِشــْنَعارَ  َأْرضِ  ِفــي َوَكْلَنــَة، َوَأكَوَرُحوُبــوتَ  ِنيَنــَوى َوَبَنــى َأش 
 لُـوِديمَ : َوَلـدَ  َوِمْصـرَاِيمُ ١٣، اْلَكِبيـَرةُ  اْلَمِديَنةُ  ِهيَ  َوَكاَلَح، ِنيَنَوى َبْينَ  َوَرَسَن،١٢ َوَكاَلحَ  َعْيرَ 

 ،َوَكْفُتوِريمُ  ِفِلْشِتيمُ  ِمْنُهمْ  َخَرجَ  الِذينَ  ،َوَكْسُلوِحيمَ  َوَفْتُروِسيمَ ١٤ َوَنْفُتوِحيمَ  َوَلَهاِبيمَ  َوَعَناِميمَ 
 َواْلِحــوي ١٧ َواْلِجْرَجاِشــي  َواَألُمــوِري  َواْلَيُبوِســي ١٦ َوِحثــا ِبْكــَرُه، ِصــْيُدونَ : َوَلــدَ  َوَكْنَعــانُ ١٥

 َواْلَعْرِقي  يِني١٨ َوالس َواَألْرَواِدي  َماِري َوالص  َقـتْ  ذِلـكَ  َوَبْعـدَ  ،َواْلَحَمـاِتيَقَباِئـلُ  َتَفر  اْلَكْنَعـاِني، 
 َتِجـيءُ  َوِحيَنَما َغزَة، ِإَلى َجرَارَ  َنْحوَ  َتِجيءُ  ِحيَنَما َصْيُدوَن، ِمنْ  اْلَكْنَعاِني  ُتُخومُ  َوَكاَنتْ ١٩
 َقَبـــاِئِلِهمْ  َحَســـبَ  َحـــامٍ  َبُنـــو هـــُؤَالءِ ٢٠،َالَشــعَ  ِإَلـــى َوَصـــُبوِييمَ  َوَأْدَمـــةَ  َوَعُمـــوَرةَ  َســـُدومَ  َنْحــوَ 

 َلــهُ  ُوِلــدَ  اْلَكِبيــُر، َياَفــثَ  َأُخــو َعــاِبَر، َبِنــي ُكــل  َأُبــو َوَســامٌ ٢١، َوُأَمِمِهــمْ  ِبَأرَاِضــيِهمْ  َكأَْلِســَنِتِهمْ 
ــورُ  ِعــيَالمُ : َســامٍ  َبُنــو٢٢، َبُنــونَ  َأْيًضــا ــودُ  َوَأْرَفْكَشــادُ  َوَأش  ُعــوُص : َأرَامَ  َوَبُنــو٢٣ ،َوَأرَامُ  َوُل
: اْبَنـانِ  ُوِلـدَ  َوِلَعـاِبرَ ٢٥،َعـاِبرَ  َوَلـدَ  َوَشـاَلحُ  َلَح،َشـا َوَلـدَ  َوَأْرَفْكَشادُ ٢٤، َوَماُش  َوَجاَثرُ  َوُحولُ 
: َوَلــدَ  َوَيْقَطــانُ ٢٦ ،َيْقَطــانُ  َأِخيــهِ  َواْســمُ ، اَألْرُض  ُقِســَمتِ  َأياِمــهِ  ِفــي َألن  َفــاَلجُ  اْلَواِحــدِ  اْســمُ 

 َوَشـَبا َوَأِبيَماِيـلَ  َوُعوَبـالَ ٢٨ َوِدْقَلـةَ  َوُأوزَالَ  َوَهـُدورَامَ ٢٧ َوَيـاَرحَ  َوَحَضْرَمْوتَ  َوَشاَلفَ  أَْلُموَدادَ 
 ِحيَنَمـا ِميَشـا ِمـنْ  َمْسَكُنُهمْ  َوَكانَ ٣٠،َيْقَطانَ  َبُنو هُؤَالءِ  َجِميعُ  ،َوُيوَبابَ  َوَحِويَلةَ  َوُأوِفيرَ ٢٩

 ِبَأرَاِضـيِهمْ  َكأَْلِسـَنِتِهمْ  َقَبـاِئِلِهمْ  َحَسـبَ  َسامٍ  َبُنو هُؤَالءِ ٣١ ،اْلَمْشِرقِ  َجَبلِ  َسَفارَ  َنْحوَ  َتِجيءُ 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٥ ~ 

 

 اُألَممُ  َتَفرَقتِ  هُؤَالءِ  َوِمنْ . ِبُأَمِمِهمْ  َمَواِليِدِهمْ  َحَسبَ  ُنوحٍ  َبِني َقَباِئلُ  هُؤَالءِ ٣٢ ُأَمِمِهمْ  َحَسبَ 
  .)١("الطوَفانِ  َبْعدَ  اَألْرضِ  ِفي

  اللغة السريانية: •
وهــــي فــــي األصــــل أو هــــي امتــــداد لهــــا، اآلراميــــة، اللغــــة الســــريانية هــــي نفســــها  ةواللغــــ

بالد ما بين أشور أو استوطنت  التي وهي لغة القبائلأو هي عاميتها، ، األشورية األكادية
والمائــة فــي فتــرة تقــع بــين المائــة الثامنــة ، الشــاممــن  الجــزء الشــمالي الشــرقي، ثــم النهــرين

  السادسة قبل الميالد.

نســله ونســل نســبة إلــى آرام بــن ســام بــن نــوح، الــذي نــزل راميــة ة هــذه اللغــة باآلوتســمي
بـالد مـا فـي  ،دراسات اللغويةالتي تحكم ال حسب رواية سفر التكوينإخوته من أبناء سام، 

آرام جـاء اسـم سـوريا القـديم: بـالد آرام، ومـن اسـم بين النهرين واستوطنوا الشـام، ومـن اسـم 
  سام جاء اسم الشام.

فــي كتابــه: قواعــد  المعتمــد فــي الدراســات اللغويــة، نولدكــه الســريانية، فحســب تفســيرأمــا 
 شيء من االستطرادمع  الذي نقلهو ، )٢(Compendious Syriac Grammarالسريانية 

حـد مطارنـة السـريان فـي األب جبرائيـل القرداحـي، أدون أن يشير إلى نولدكـه،  ،وضيحوالت
لـدى الكرسـي طائفـة السـريانية ال نائـبو ومستشار المجمع المقدس للكنيسـة الشـرقية،  ،لبنان

 فــي جامعــة جريجــوري البابويــةواللغــات الشــرقية  وأســتاذ الســريانيةالفاتيكــان، فــي الرســولي 
Pontificia Università Gregoriana  ،فــي أواخــر القــرن التاســع عشــرفــي رومــا، 

   :هيف

إذ قلبوا الشين في أشور إلى سين فصـارت: أسـوريا أو لألشورية، النطق اإلغريقي "
تســمية  ســوريا أو ســيريا، ومنهــا جــاءأصــبحت: ثــم أســقطوا األلــف للتخفيــف، فأســيريا، 

 اســـمبـــالد القبائـــل األشـــورية اآلراميـــة ب ، وتســـميةاللغـــة األشـــورية اآلراميـــة بالســـريانية
                                                           

  .م١٩٩٥،  األوسط الشرق في المقدس الكتاب ، دار٣٢-١: ١٠) سفر التكوين:  ١
2 ) Theodor Nöldeke: Compendious Syriac Grammar, Introduction, PXXXI, Translated 
from german by: James Crichton, Williams and Norgate, London, 1904. 
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والشـام يطلـق عليـه سـوريا فكانت بالد ما بين النهـرين تسـمى سـوريا الداخلـة، ، سوريا
  )١(الخارجة"

  ، كما يقول نولدكه:ولم يقتصر أثر اإلغريقية في السريانية على منحها اسمها، بل

وال تقتصــر هــذه اآلثــار علــى وعميقــة علــى الســريانية، كــان لإلغريقيــة آثــار مباشــرة "
طريقــة محاكــاة بــل امتــدت إلــى مكونــات الســريانية، دخــول كلمــات إغريقيــة عديــدة فــي 

 تراكيبهــاو  Idiom العبــارات اإلغريقيــةأســلوب و لكلمــات وتوظيفهــا، اإلغريــق ل اســتخدام
Construction،  ســرت فــي ، و لســريانيةااللغــة جميــع أنسـجة وقـد تخللــت هــذه اآلثــار

  )٢("Most delicate tissues تفاصيلهاأدق 

لــبالد مـا بــين ظهـور الســريانية كاسـم للغـة األشــورية اآلراميـة مــع الغـزو اإلغريقـي ورغـم 
مـن من يتكلمونها بين اآلرامية تسميتها ب النهرين والشام في القرن الرابع قبل الميالد، ظلت

هـو السـائد إلـى عصـر مبعـث المسـيح عليـه الصـالة الشـام بـالد الرافـدين و عموم الناس فـي 
علــى أن اآلراميــة كانــت اللغــة وفــي األناجيــل نصــوص عديــدة ، والســالم وظهــور المســيحية

  .يتكلمها المسيح وأمه عليهما السالمالتي 

، حلــت الســريانية كاســم لهــذه اللغــة وتحــول القبائــل الوثنيــة إليهــاظهــور المســيحية ومــع 
مـن الصـابئة فـي مـا بـين النهـرين، و ولم يعد لفظ آرامي يستخدم إال لوصف محل اآلرامية، 

مطلقـًا لآلراميـة منـذ  ، ثم صارت السريانية بـديالً بقي على وثنيته من القبائل في بالد الشام
 الشامعموم إلى المسيحية ودخول ول اإلمبراطورية الرومانية حمع ت ،القرن الرابع الميالدي

  .فيها

اآلراميــة، يعــود تاريخهــا إلــى ســنة  مــن بــدالً  الســريانية لغــةلااســم فيهــا  ذكريــوثيقــة  وأقــدم
ــًا ܐܘܪܗ يو وهــي بالســريانية: أورهــمملكــة الرهــا،  م، فــي١٣٢ ورفــه أُ مدينــة ، ومكانهــا حالي
Urfa  ،اســم أبجــر  تكــرار لكثــرة األبجريــة،تعــرف ب وكانــت تحكمهــا أســرةجنــوب شــرق تركيــا

                                                           

 ,Ex Typographia Polyglotta،٦-٥) األب جبرائيل القرداحي: المناهج في  النحو والمعاني عند السريان، ص ١

S. C. Propaganda Fide, Rome, 1903..  
2 ) Compendious Syriac Grammar, Introduction, PXXXII. 
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، وأسـماء كثيـر مـن ملوكهـا أو عربـي قـديم من أصل أشـوري أسرة سامية وهي بين ملوكها،
 فــي مســيحية وهــي أول مملكــةوعبــدو، و نــعَ عربيــة أو شــديدة الشــبه بالعربيــة، مثــل بكــرو ومَ 

   .الرسمية لغتها العالم، وكانت السريانية

، ولغــة الربــانيين بعــد العــودة منــه، واآلراميــة الســريانية هــي لغــة بنــي إســرائيل فــي الســبي
فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر مطـران دمشـق يقـول ، وبها كتبـوا بعـض كتـبهم

و اللغــــة حــــيوســــف داوود الموصــــلي الســــرياني، فــــي كتابـــه: اللمعــــة الشــــهية فــــي ن سيإقليمـــ
  السريانية:

باللغــة العبريــة لغــة  مــن المعلــوم أن اليهــود فــي زمــان المســيح لــم يكونــوا يتكلمــون"
 رجـوعهم إلـى أرضـهم أجدادهم، بل بالسريانية، وكانوا قد تعلموها في بابل وحفظوها بعد

وجزء مـن سـفر عـزرا وسـفر نحميـا وغيـر ذلـك مـن العهـد القـديم وأكثر نبوءة دانيال  ...
، وتسـمى ، ويتـرجح أن إنجيـل متـى كتـب بهـذه اللغـةمكتوب في األصل باللغة السـريانية

هذه اللغة في العهد القديم آرامية مجـردًا، وعلمـاء اليهـود يسـمونها آراميـة أو سـريانية، 
ــ ــاء اإلف ــة، ولكــن علم ــد عبراني ــة، والعــرب وتســمى فــي العهــد الجدي رنج يســمونها كلداني

سمون هذه اللغة نبطية ... وكثير من كتب اليهود غير الكتـاب المقـدس مكتوبـة بهـذه ي
اللغة، وأشهرها الترجومـات، وهـي كتـب تتضـمن ترجمـة أسـفار العهـد القـديم، ومـن هـذه 
ين اللغة المسماة بالكلدانية ومن اللغـة العبريـة صـاغ علمـاء اليهـود المعروفـون بالربـاني

   ) ١(لغة مختصة بهم يقال لها لغة الربانيين"

ودخـــول عمـــوم شـــعوب مـــا بـــين النهـــرين للمســـيحية مـــع تحـــول اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة و 
بــدأ ومــن ثــم ، إلــى لغــة للكتابــة لكــالممحكيـة ل لغــةتتحــول مــن الســريانية  بــدأت هــا،والشـام في

  .واستنباط معانيها مفرداتهاحصر قواعدها ووضع المعاجم في تقعيد تأليف الكتب في 

                                                           

، طبـع ١٠، ٨) مطران دمشق إقليميس يوسف داوود الموصلي السرياني: اللمعة الشـهية فـي نحـو اللغـة السـريانية، ص ١
 م.١٨٧٩في الموصل، في دير اآلباء الدوسكيين، 
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كالعبريـة، مـن اثنـين تها، تكـون أبجـديكتب اللغـة السـريانية مـن اليمـين إلـى اليسـار، وتوت
  .قرشت سعفص، كلمن، حطي، هوز، أبجد،: هي كلمات خمسها وعشرين حرفًا، تجمع

  تاريخ السريانية: •
وأول تصنيف في معاني السريانية وقواعدها هو المنسوب إلى الحكيم أفراهاط الفارسي 

م، ثم مار آو دامه مطران ٣٧٣ثم مار أفرايم السرياني المتوفى سنة م، ٣٤٥المتوفى سنة 
مقدمتـه التاريخيـة ابو السـرياني، فـي شـجوزيـف ولكن، كما يقول األب م، ٥٧٥تكريت سنة 

  :ئيل القرداحيالألب جبر كتاب المناهج لالطويلة 

و السريانية كتابًا يرجع إليه ويعـول عليـه المطـران العالمـة مـار حأول من ألف في ن"
ــــوب الرهــــاوي( ت:  ــــذي لــــه الفضــــل األول فــــي تطــــوير قواعــــد اللغــــة ٧٠٨يعق م)، ال

  .)١(السريانية"

وأول معجم فـي مفـردات السـريانية وضـبط معانيهـا هـو الـذي وضـعه أبـو زيـد حنـين بـن 
مــن  ، ثــم تتــابع عــدد، وهــو أحــد رهبــان ديــر األتــارب فــي حلــبم٨٧٣إســحق المتــوفى ســنة 

فــــي قواعــــد الســــريانية وضــــبط والتصــــنيف علــــى التــــأليف  يةأئمــــة الســــريان وفقهــــاء الســــريان
، فــي معجمــه الحســن بــن بهلــولبــار بهلــول أو ذروتــه علــى يــد معانيهــا، وبلــغ هــذا التــأليف 

جريجوريوس السرياني العربي الذي وضعه في ثالثة أجزاء في القرن العاشر الميالدي، ثم 
ــــداتم، ١٢٨٦أبــــي الفــــرج بــــن العبــــري، المتــــوفى ســــنة  ــــذي وضــــع ثــــالث مجل بعنــــوان:  ال

ثــم مــع فــي معانيهــا، أو كتــاب اللُ  كتابــا دصــمحا :فــي قواعــد الســريانية، وصــنف الغرامــاطيق
  عمدة والمرجع لكل من جاء بعده وصنف في السريانية.ال مؤلفاتهصارت 

كتـــاب العربيـــة المبـــين ومعجزتهـــا وهـــو ، وحفظـــه القـــرءان، ونـــزول ومـــع ظهـــور اإلســـالم
وتشــييد دولــة اإلســالم، دخــول شــعوب مــا بــين النهــرين والشــام فــي اإلســالم، الخالــدة، ومــع 

إلـى أن وتراجعت أمـام العربيـة، قهقرت السريانية ، وتلغات الشرق جميعهااكتسحت العربية 
بتحـول الموارنـة وعمـوم السـريان فـي الشـام فـي القـرن الحـادي عشـر المـيالدي  نـدثركادت ت

                                                           

  .١٤السريان، ص: مقدمة كتاب المناهج في النحو والمعاني عند السرياني ابوش) األب جوزيف  ١
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واللغـــة التـــي ، التـــي صـــارت لغـــة الحيـــاة والمعـــامالت والتخاطـــب والمراســـالت، إلـــى العربيـــة
بـل وتـم  ،يصنف بها السريان كتبهم فـي شـروح العقيـدة المسـيحية وبيـان طقوسـها وتعاليمهـا

  .تعريب قسم كبير من القداسات والطقوس في الكنائس ليتمكن عموم السريان من متابعتها

 والفصـــول الهـــدى :يإبـــان هـــذا التحـــول كتـــابَ مـــن أشـــهر المؤلفـــات الســـريانية بالعربيـــة و 
تومـا المـاروني  كفـر طـاب اضـطر مطـران ،بالسـريانية ، وهي مؤلفـات فـي المسـيحيةالعشرة

  عموم رعاياه من قراءتها وفهمها.إلى ترجمتها للعربية، لكي يتمكن 

كتســاح العربيــة للغــات الشــعوب اآلراميــة، وانهيــار الســريانية فهــذا هــو وصــف نولدكــه ال
  زحفها:أمام 

ــــة" ــــاطق اآلرامي ــــى المن ــــرب عل ــــدت الســــريانية ممــــع ســــيطرة الع ــــادة، فق ــــع القي  وق
Commanding Position ُويــت صــفحتها ، وطBrought to a sudden 

close")١(  

وبســـبب تفكـــك ، تراجـــع الســـريانية وانزوائهـــاومنـــذ القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيالدي، ومـــع 
إلـى السـريانية مت انقسـواألخـرى غربيـة، ، الكنيسة السريانية إلـى كنيسـتين، إحـداهما شـرقية

ــܐ ُســريايا ِلشــانا هــي الســريانية الشــرقية، أو: ،لغتــين منفصــلتين، فــاألولى  ــܐ ܸܠܵܫܵܢ ، ܣܼܘܪܵܝܵܝ
 المشــرق وتــدور حــول نصــيبيين، وهــي لغــة كنيســةوهــي لغــة الســريان شــرق نهــر الفــرات، 

  الكلدانية في العراق عمومًا، ولغة النساطرة ومذهبهم خصوصًا. والكنيسة األشورية

وهــي لغــة الســريان غــرب ، ܽܣܪܳܝܳܝــܐ ُســريويو ِلشــونوهــي الســريانية الغربيــة، أو: والثانيــة 
 الســريانية وهــي لغــة الكنيســة الســريانية األرثوذكســية والكنيســة هــا،ومركزهــا الرُ نهــر الفــرات، 

  خصوصًا.في لبنان الكاثوليكية في الشام عمومًا، ولغة الموارنة واليعاقبة 

أهالي بعض القـرى الجبليـة  هذا علىك في زماناللغة السريانية  ينحصر استخداميكاد و 
 وفيهـا ديـر الزعفـران ،في هضـبة األناضـول فـي تركيـا عبدينطور في منطقة جبال النائية 

                                                           

1 ) Compendious Syriac Grammar, Introduction, PXXXIII. 
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بطريــرك الســريان التــاريخي والرســمي ل مقــرالوهــو  ،قــرب مدينــة مــاردين ܕܟܘܪܟܡــܐ ܕܝــܪܐ
  .وبه مدرسة لتعليم السريانية ألبناء الطائفةاألرثوذكس، 

 ،بــالقرب مــن جبــال كردســتانالقــرى لغــة الكــالم أيضــًا فــي بعــض مــا زالــت الســريانية و 
بعض القرى فـي محـافظتي  وفيالعراق، في  ،بالقرب من أربيل، و شمال الموصل وشرقهاو 

، والقــرى الريفيــة الواقعــة غــرب بحيــرة أروميــة منطقــة معلــوال فــي ســوريافــي حلــب والحســكة و 
  شمال غرب إيران، قرب حدودها مع تركيا.

ســـطوة جيوشـــه تحـــت عهـــا و اإلســـالم ووقبـــالد اليهـــودي الماســـوني  دخـــول الغـــربومـــع 
وبالكتــــب ، بالجامعــــات والمــــدارس ونفوســــهم غــــزوه لعقــــول أهلهــــالتكــــون وســــيلة وســــالحه، 

كــان أحــد وتكــوين فئــات مــن أبنائهــا تتبعــه وتســتلهمه وتــدور حولــه،  والصــحف والمطــابع،
فــــي التعلــــيم  الغــــرب لغــــات ا، وٕاحــــاللوٕاماتتهــــالعربيــــة اإلزراء بأركـــان هــــذا الغــــزو وأهدافــــه 

الوقــت نفســه  وفــي ،القــرءانإلخــالء أذهــان العــرب وشــعوب اإلســالم مــن محلهــا،  واإلعــالم
وحضـهم علـى تـرك  والعمـل علـى بعثهـا بيـنهم، ،ولهجاتهـا لغـات الطوائـف واألقليـاتتمجيـد 

منفصلة عن لهم دينية وثقافية  تكوين هوياتإحدى أدواته في لتكون  العربية والعودة إليها،
انفصـال الطوائـف نزعـات ثـارة إلبالد العرب، وصناعة محاضـن  تفضي إلى تفكك، العرب

 ألفكـاره، وقنـوات لغـرب الـذي يحتضـنهاتتبـع ا عنها، وتحولها إلى بؤر واستقاللها واألقليات
  التي يبثها من خاللهم.

من هذا التحريض للطوائـف واألقليـات علـى االسـتقالل، وقـدح والغاية الحقيقية والخبيئة 
عن بالد العـرب، ومـن هـذا البعـث للغاتهـا المنـدثرة وٕاحاللهـا محـل العربيـة،  هاانفصالة شرار 

والعربيـة  القـرءانتوحيـد هو إعـادة مـا بـين النيـل والفـرات إلـى صـورته التـي كـان عليهـا قبـل 
  ، الذي يقع في قلبه بنو إسرائيل ودولتهم.بعث عالم التوراة لشعوبه، أو بعبارة أدق

 ،، لقــدح شــرارة انفصــالها وتفكــك بــالد العــربالبعــث للغــات الطوائــفوقــد أســهم فــي هــذا 
بعضـهم وهــو يعلـم حقيقــة مـا يفعلــه والغايــة فـي الغــرب، جحافـل مــن المستشـرقين والبــاحثين 

ولعًا بالبحث وحبـًا للمعرفـة، ولكـن ، وبعضهم والعربية قرآن، وال يخفي عداءه للمنه ويريدها
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، ممـن يمسـكون بمقاليـد الغـرب ويسـتوطنون دراسـاتهم ويمولـون همخلفهم ويوظفـونمن كانوا 
تصل بـالد العـرب إلـى الصـورة التـي كي بل لمن أجل العلم والمعرفة، لم يفعلوا ذلك عقله، 

  ، والتي تغني مطالعتها عن كل بيان.هي عليها اآلن

عثـــات التبشـــيرية بال أن قـــرريأحـــد اعمـــدة االستشـــراق األلمـــاني كـــارل بروكلمـــان، إليـــك ف
أن ، و رس تعليمهـــا للســـريانااألمريكيـــة هـــي التـــي كانـــت خلـــف بعـــث الســـريانية وتكـــوين مـــد

  :بعث اللهجات المندثرة لطوائف الشرق كلها األوروبيين هم من تولوا

 مرتبة إلى أرومية لهجة األمريكية التبشيرية البعثات رفعت عشر التاسع القرن في""
ــديني التعلــيم فيهــا يقيمــوا أن يحــاولون التــي األدبيــة اللغــة ــيم بــل ،ال  لهــؤالء العــام التعل

 فـي األوربيـون العلمـاء إال الشـرق فـي اليـوم تتكلم التي اللهجات يبعث ولم...  السريان
  .)١("عشر التاسع القرن

سـتن جَ م ١٨٣٧سـنة جلبهـا أول مطبعة بالحروف السريانية في الشرق كله، هـي التـي و 
يصــل إلــى الســريان فــي أروميــة وجبــال أول مبشــر أمريكــي ، Justin Perkins بيركنــز

وقد دون بيركنز نفسه يوميات بتمويل من البعثة التبشيرية األمريكية في فارس، ، كردستان
وجهــوده مـن أجــل إعـادة تكــوين هويـة الســريان النسـاطرة وبعــث لغــتهم ، حياتـه بــين السـريان

ثمــــاني ســــنوات بــــين النســــاطرة ، فــــي كتابــــه: يوحــــانون مــــاربالتعــــاون مــــع مطــــران أروميــــة 
 A Residence of Eight Years in Persia, Among the فـارسالمسـيحيين فـي 

Nestorian Christians م.١٨٤٣سنة في نيويورك ، الذي أصدره  

وهــي صــحيفة شــرق، بالســريانية فــي الم أصــدر بيركنــز أول صــحيفة ١٨٤٩وفــي ســنة 
، واســــتعان فــــي تحريرهــــا تحريرهــــا ، وكــــان هــــو رئــــيسبهــــرا أو إشــــعاعات النــــوردزهريــــري 
، خبيـر المطـابع واللغـات الشـرقية الـذي George Badgerبـاألب جـورج بـادجر وٕاصـدارها

ضــمن م، ١٨٤٢ســنة أواخـر ، William Howleyوليــام هــولي  أرسـله أســقف كـانتربري

                                                           

، ترجمه عن األلمانية: دكتور رمضان عبد ٣١، ٢٨) المستشرق األلماني كارل بروكلمان: فقه اللغات السامية، ص ١
 م.١٩٧٩ه/١٣٩٧جامعة الرياض، المملكة العربية السعودية، التواب، 
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 Society جمعيـة المعرفـة المسـيحية وتولـت تمويلهـاالسريان النساطرة،  بعثة تبشيرية إلى
of Christian Knowldage  باالشـتراك مـع جمعيـة نشـر اإلنجيـلSociety for 

Propagation of The Gospel إنجلترا في، وكلتاهما.  

التـي أصـدرتها  أو إكليل الورد، رديوأول مطبوعة سريانية في لبنان هي مجلة كليال دوَ 
  م.١٩٠٢البعثة التبشيرية لآلباء الدومينيكان سنة 

هــو الــذي وضــعه كــارل بروكلمــان ريانية ومعانيهــا مفــردات الســوأول قــاموس حــديث فــي 
  .م١٨٩٥سنة 

م كتب المستشـرق الفرنسـي واألب اليسـوعي هنـري المـانس دراسـة فـي ١٩٠٣وفي سنة 
 الســريانف فيهــا عــر ، يُ فــي بيــروت مجلــة المشــرق التــي تصــدرها مطبعــة اآلبــاء اليســوعيين

  .إلى بعثها والعودة إليها بأمجاد لغتهم ويدعوهم

وعنـــد أواســـط القـــرن العشـــرين كـــان عـــدد المـــدارس التـــي أنشـــأتها اإلرســـاليات والبعثـــات 
فــارس والعـــراق فـــي  ،لبعـــث الســريانية وتعليمهـــا ألبنــاء طوائـــف الســريان ،التبشــيرية الغربيــة

  مدرسة. ٢٠٠نحو  وحدهما

الغـــرب ومعاهـــده وجامعاتـــه، ولـــيس  أنالســـرياني ابو شـــجوزيـــف المطـــران  إقـــرارإليـــك ف
  على العودة إليها: لسريانحرض او  ،لسريانيةابعث  السريان، هو الذي

ــاء " ــرة وتشــجيع أبن ــة الكبي ــة الســريانية األهمي ــتم إيــالء اللغ ــه مــن الضــروري أن ي إن
علـى  الشـام وبـالد النهـرين بـين مـا بـالد في العريقة الحضارات الشعب السرياني وأحفاد

ــاء لغــتهم ــراثهم إحي ــدهم وت ــد،وتقالي ــه إرث حضــاري فري ــدأ ، ألن ســو ر المستشــرقون ودا ب
وأسسـت  مسـتفيض منـذ عقـود طويلـة، ته بشكلالتاريخ والمؤرخون في بالد الغرب دراس

لــــه المعاهــــد والكليـــــات واألقســــام الخاصـــــة فــــي الجامعــــات تحـــــت اســــم األشـــــوريات 
Assyriology   يــتم و ... تحظــى الســريانية واللغــات الشــرقية القديمــة بأهميــة خاصــة
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تعلمها في المعاهد والمراكز العلمية وتقـدم األبحـاث واألطروحـات الجامعيـة فـي مواضـيع 
  ) ١("تتعلق بالسريانية

راهـب المـاروني، وأسـتاذ العربيـة والسـريانية فـي المدرسـة الرهبانيـة فـي وصـف الثم إليك 
ـــل القـــرن العشـــرين، بيـــروت،  ـــد الطوائـــفالســـريانية  لحـــالأوائ المســـيحية مـــن الســـريان،  عن

ــــف المستشــــرقين، تعــــرف منهــــا  ــــوال أنــــهودعوتــــه لهــــم للســــير خل  للســــريانية الغــــرب بعــــث ل
  :السريانية إلى للعودة تحركوا وال، العربية هجر خلدهمب دار ما، للسريان وتحريضه

مــع األســف الشــديد هــذه اللغــة العزيــزة الشــريفة، لغــة الســيد المســيح وأعــاظم  اليــوم"
ة العنايـــة بهـــا لـــة التـــأخر والضـــعف الشـــديد فـــي بالدنـــا، لقغايـــالشـــعوب، قـــد أصـــبحت ب

واالهتمـــام بتعلمهـــا ... علـــى أنـــه بقـــي لهـــا والحمـــد هللا مناصـــرون عديـــدون ناصـــروها 
قبلــون مــن كــل صــوب شـرقين الكــرام يُ وعاضـدوها وال يزالــون، فهــا أن جمهــورًا مــن المست

واآلن رغبـة فـي المحافظـة  على درسها والبحث عـن كنوزهـا ونشـر مؤلفـات علمائهـا ...
الموضـوعة بهـا نـورد بعـض الوسـائط ا الجميلـة نعلى هذه اللغـة العزيـزة وصـيانة طقوسـ

عدم التسـامح بترجمـة بعـض القطـع  -٥المساعدة على نشرها ووقايتها في بالدنا: ... 
المســطورة بالســريانية وبــاقي الكتــب الطقســية إلــى العربيــة، كمــا يفعــل الــبعض مــن بــاب 

   )٢(التباهي اللغوي أو بحجة إفهام السامعين وحملهم على الخشوع"

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٢ -١١مقدمة كتاب المناهج في النحو والمعاني عند السريان، صابو: شاألب جوزيف  ) ١
: غرامطيق اللغة اآلراميـة السـريانية، ص: يـد، يـه، طبـع فـي مطبعـة الكفرنيسي بولس الراهب اللبناني المارونيو ) القس  ٢

 م.١٩٢٩االجتهاد، بيروت، 
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  أم اللغات العربية
  خصائص اللغات السامية: •

مــع اخــتالف فــي طريقــة التقســيم، ، عــدة أقســامتنقســم اللغــات الســامية عنــد علمائهــا إلــى 
، وهـو المقـارن نحـو اللغـات السـاميةمـدخل إلـى تقسيم سباتينو موسكاتي، في كتابـه: إليك ف

  :م١٩٦٢موسكاتي كتابه باالشتراك مع آخرين سنة وضع إذ  تقسيم حديث،

 ... والثـاني البابليـة واألشـوريةاألكادية و  وتضماألول هو السامية الشرقية، القسم  "
النبطية و اآلرامية و  والفينيقية والعبريةهو السامية الشمالية الغربية، وتشمل األوغاريتية 

السامية الجنوبيـة الغربيـة، وتشـمل العربيـة الجنوبيـة، القسم الثالث هو و ...  والسريانية
وهـــي الســـبئية والمعينيـــة والقتبانيـــة والحضـــرمية واألوســـانية، مـــع الحبشـــية اإلثيوبيـــة، 

   .) ١(الشمالية التقليدية أو الكالسيكية"والعربية 

فـــي تصـــنف معـــًا علـــى أنهــا ســـامية وجـــوه شـــبه اللغـــات المختلفـــة التــي مجموعـــة بــين و  
اللغــــات الســــامية  قــــرب بــــينووجــــوه الشــــبه هــــذه تالمفــــردات واألصــــوات والنحــــو والصــــرف، 

ـــة ـــين  تفصـــل بينهـــاوفـــي الوقـــت نفســـه ، المختلف مجموعـــة اللغـــات األخـــرى التـــي تعـــرف وب
  .بالهندوآرية

أربعـة كتـب مـن  هي خالصة وجوه الشبه واالقتراب بين اللغات السـامية المختلفـة، فهذه
فقـه اللغـات و : تـاريخ اللغـات السـامية، للمستشـرق اليهـودي إسـرائيل ولفنسـون، مختلفـة، هـي

ومــــدخل إلــــى نحــــو اللغــــات الســــامية المقــــارن، لســــباتينو موســــكاتي، لبروكلمــــان،  ،الســــامية
  للدكتور حسن ظاظا. ،ولغاتهمالساميون و 

                                                           

زودن: مـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية المقـارن، ) سباتينو موسـكاتي، وأنطـون شـيتلر، وٕادفـارد أولنـدورف، وفلـرام فـون  ١
ــي، عــالم الكتــب، الطبعــة األولــى، ٣٢-١٩ص ، ترجمــه وقــدم لــه: دكتــور مهــدي المخزومــي، ودكتــور عبــد الجبــار المطبل

  م. ١٩٩٣ه/١٤١٤بيروت، 
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تقــــوم اللغــــات الســــامية علــــى الحــــروف الســــاكنة أو الصــــامتة بصــــورة أساســــية، ويــــرتبط 
المعنى الرئيسي أو األصـلي للكلمـة بهـا، ولـذا يزيـد عـدد الحـروف فـي اللغـات السـامية عـن 

ل لـه المألوف في اللغات اآلرية، وتتنوع فيها مخـارج الحـروف وصـفاتها تنوعـًا كبيـرًا ال مثيـ
  في غيرها من اللغات. 

، أي وهــي لغــات اشــتقاق تتكــون فيهــا الكلمــات أو تتنــوع معانيهــا بموافقــة ميــزان صــرفي
ــًا ثابتــة،أبتحــوير بنيــة الجــذر ليوافــق  بخــالف اللغــات الغرويــة، أو لغــات النحــت التــي  وزان

 فتتكــون الكلمــة مــن عــدة أجــزاءلألصــل،  أو لواحــق تتكــون فيهــا الكلمــات بإضــافة لواصــق
  موصولة ببعضها.

علـى  اقـرأ األمـرو على وزن يفعـل، على وزن فعل، ومضارعه: يقرأ قرأ الثالثي: الجذر ف
، عالــةعلــى وزن فِ  قــراءة منــه: المصــدرو علــى وزن مفعلــة،  : مقــرأةاســم المكــانو وزن افعــل، 

علـى  : مقـروءالمفعـول، واسـم علـى وزن فاعـل : قـارئاسـم الفاعـلو عـالن، فُ وقرآن عل وزن 
  .وزن مفعول

ال يوجــد فــي اللغــات الســامية إدغــام لكلمــة فــي أخــرى حتــى تصــيران كلمــة واحــدة تــدل و 
علــى معنــى مركــب مــن الكلمتــين، وبــديل ذلــك اإلعــراب، وهــو تغييــر الحركــات فــي أواخــر 

  الكلمات لتحديد موقعها الوظيفي في الجملة.

يتكـــون مـــن ثالثـــة وأغلـــب كلمـــات اللغـــات الســـامية مشـــتق مـــن أصـــل أو جـــذر ثالثـــي، 
حــروف صــامتة، ويكــون االشــتقاق منــه وتكــوين الكلمــات باســتخدام الحركــات أو الحــروف 

  .المتحركة أو الصائتة، أو بالزيادة على األصل

وقد تكون هذه الزيادة سابقة على حروف الجذر أو داخلـة بينهـا أو الحقـة لهـا، فالزيـادة 
بينهـا هـي الحشـو، والالحقـة لهـا هـي السابقة على حروف األصل هـي التصـدير، والداخلـة 

للكلمـة لكـن لـيس لهـا تغيـر الميـزان الصـرفي الزائدة على األصـل وهذه الحروف ، ) ١(الكسع
  التي في اللغات الغروية.تلك معنى في ذاتها مثل 

                                                           

  .١٢٣: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن، صوآخرون ) سباتينو موسكاتي ) ١
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فهـي لغـات فعليـة،  ،االسـم ولـيس الفعـل الكلمة أو جذرها في اللغات السامية هو وأصل
، ةفمن الفعل تتكون الجملة، وله يخضع االسم، وبه يرتبط الضـمير، وأغلـب الجـذور ثالثيـ

  زيد عن ثالثة حروف إال نادرًا.توال 

والفعل في هذه اللغات ال يصف في األصل الزمان الذاتي أو كما يراه اإلنسان بالنسبة 
الموضـوعي المـرتبط بالحـدث، مـن إليه، الماضي والحاضـر والمسـتقبل، بـل يصـف الزمـان 

حيث انتهاؤه أو استمراره وعدم انتهائه، فالذي يدل على تمام الفعل وانتهائـه هـو الماضـي، 
  والذي يدل على استمراره وعدم تمامه هو المضارع.

والتعبيــر عــن زمــن الفعــل بالنســبة لإلنســان يعتمــد علــى الســياق ووجــود أدوات إضــافية، 
  الناقصة، وقد ولن ولم، ومثيالتها. مثل السين وسوف، واألفعال

وتشيع في هذه اللغات وسـائل التعبيـر عـن أنـواع الحـدث، مثـل المبنـي للمعلـوم والمبنـي 
  للمجهول والتكرار. 

 بــين مشــتركة كلمــات وتتشــابه مخــارج الحــروف وأصــواتها فــي اللغــات الســامية، وتوجــد
 وعــدد، الجــر حــروف لــبوأغ الجســم وأعضــاء واألعــداد الضــمائر مثــل، أغلــب هــذه اللغــات

 والجمـــل والبيـــت واألرض الســـماء مثـــل، والحيوانـــات البيئـــة علـــى الدالـــة الكلمـــات مـــن كبيـــر
   .والكلب والحمار

ن يْ اآلراميــــة والســــريانية، وأنــــو األشــــورية، وَعــــ َعــــِين العبريــــة، وعْينــــان العربيــــة هــــي يْ فَعــــ
  الحبشية.

ــــمو األشــــورية، وَســــوشــــمايا الســــريانية، وســــماء العربيــــة هــــي شــــمايم العبريــــة،  ماي وَش
  الحبشية.

بعيــر العربيــة هــي نفســها بعيــر العبريــة، وبعيــرو اآلراميــة، وبعيــرا الســريانية، وبعيــراوي و 
  الحبشية. 
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  :ةجزيرة العرب مهد السامي •
 منهمــا كــل ويتبــع اقتــراب اللغــات الســامية ووجــوه الشــبه بينهــا فرضــيتان علــى ترتــب وقــد
 ، كانت في أصلها لغة واحدة، ثماللغات السامية كلها هي أن هذه الفرضية األولى، فسؤال

، وابتعــدت عنهــا بــدرجات تختلــف مــن لغــة إلــى أخــرى، والســؤال هــذه اللغــة األمتفرعــت مــن 
الذي يتبع هذه الفرضية هو: ما هي هذه اللغـة األم أو األصـل التـي انحـدرت منهـا اللغـات 

  ؟المعروفة والباقية إليها، وما هي أقرب اللغات السامية Proto Semitic السامية

أن الشــــعوب التــــي تــــتكلم اللغــــات لفرضــــية الثانيــــة، وهــــي فــــي الحقيقــــة األولــــى، فهــــي او 
كـان مشـترك شـعب  أصـل واحـد أو انحـدرت مـن ،ختالف مواطنهـااالسامية، على افتراقها و 

 أن ينقسـم ويتفـرق قبـل واحـدة، لغـة ويتكلم معينة ي منطقة جغرافية عيش مجتمعًا فوييوجد 
مالمــح جميعهــا وٕان ظلــت متقاربــة وتحمــل  ،وتتباعــد لغاتــه فــي أمــاكن مختلفــة مــن الشــرق

  لغتها األم.

مـن الشـرق التـي كـان يوجـد أيـن هـي المنطقـة لد من هـذه الفرضـية هـو: والسؤال الذي وُ 
التــي  بو وأي الشــعالشــعوب الســامية كلهــا،  هفيهــا الشــعب الســامي األول الــذي خرجــت منــ

المتـداد ام فهـو ، ومـن ثَـأو لـم يتحـرك منهـا وجـوده فـي هـذه المنطقـة اتصـلالسامية تسمى ب
  ؟أو األقرب إليها لغة األملغته هي الو ، أو األقرب إليهالمباشر لهذا الشعب السامي األول 

  :كارل بروكلمانموجزة ل في عباراتن وما يتبعهما من أسئلة يلفرضيتابيان  فإليك

يؤدي بالضـرورة إلـى االعتـراف واالعتراف بأن كل هذه اللغات تكون مجموعة كبرى، "
... الشـعب  في وقت مـا عبـر التـاريخ كانت متحدة هذه اللغاتببأن الشعوب التي تتكلم 

البـد أنـه كـان يعـيش الذي انتشر شماًال وجنوبـًا واضـطر شـعوبًا أخـرى إلـى الـتكلم بلغتـه 
فالبـد  كـان السـاميون يكونـون شـعبًا واحـداً ... وعنـدما يومًا ما فـي مكـان واحـد مشـترك 
  )١(بلغة واحدة مشتركة"أنهم كانوا يتكلمون فيما بينهم 

                                                           

  .١٤، ١٢ه اللغات السامية، ص) كارل بروكلمان: فق ١
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 السـاميةالتـي تسـمى ب شعوبال منه الذي انحدرتاألب  ، أوالشعب السامي األولوقبل 
وجـد فيهـا مجتمعـًا قبـل أن تنفصـل أجـزاء منـه منطقـة التـي مـا هـي الو  مهده، وأينجميعها، 
 إليـك أوالً ، الشـرق دحوله، لتستوطن ما نزلت فيه من بالمن في اتجاهات مختلفة وتتحرك 

 ، والمنطقـــة التـــي تتحـــرك داخـــلمـــن البلـــداناســـتوطنته  مـــاهـــذه الشـــعوب و مـــا تعـــرف منـــه 
  لغاتها. تخومها

أســتاذ العربيــة واللغــات م)، ١٨٨٩-م١٨٣٠(  William Wrightيقــول وليــام رايــت 
مــــن رواد االستشــــراق والتــــأليف فــــي اللغــــات الســــامية وهــــو الســــامية فــــي جامعــــة كمبــــردج، 

أعمــال المستشــرقين بحوثــه ، وحكمــت بعــض ، وفــي جمــع تــراث الســريانية المخطــوطوفقههــا
 Lectures on the محاضـرات فـي النحـو المقـارن للغـات السـامية فـي كتابـه:مـن بعـده، 

Comparative Grammar of the Semitic Languages:  

م تاريخيــًا قــاطنوا فُهــالشــعوب الســامية رقعــة محــدودة مــن ســطح األرض، تســتوطن "
 يحـدها مـن الشـمال جبـل طـوروس وهي المنطقـة التـيالركن الجنوبي الغربي من آسيا، 

Taurus اومرتفعات أرمينيـ Armenia ومـن الشـرق جبـال كردسـتان ،Kurdistan 
المحـيط  ، ومـن الجنـوبPersian Gulf والخلـيج الفارسـي Khuzistan وخوزسـتان

 وكانـت الـبالد التـي تسـمى الحبشـةالهندي، ومن الغرب البحر األحمر والبحر المتوسط، 
Abyssinia بعد أن عبروا باب المندب من أوائل المناطق التي استوطنوها ،Bab El 

Mandeb")١(  

صـر وجـود الشـعوب السـامية ولغاتهـا حالتـي ين الواسـعة مـن الشـرق وداخل هذه المنطقـة
البـــؤرة األولـــى التـــي عـــاش فيهـــا الشـــعب عـــن نظريـــات مختلفـــة ســـت مـــة ثَ داخـــل حـــدودها، 
  الذي انحدرت جميعها منه.السامي األب، 

فبعضهم يذهب إلى أن السـاميين قـد نشـأوا بـبالد الحبشـة، ومنهـا نزحـوا إلـى القسـم "
الجنوبي ببالد العرب عن طريق باب المندب ... وبعضهم يـذهب إلـى أن المـوطن األول 

                                                           

1 ) William Wright: Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, 
P4,  Cambridge University Press, London, 1890. 
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وبعضـهم للساميين كان شمال إفريقيا، ومنه نزحوا إلى آسيا عن طريق برزخ السويس، 
 كـان بـالد أرمينيـا بـالقرب مـن حـدود كردسـتان ...يذهب إلـى أن المهـد األول للسـاميين 

ويــذهب األســتاذ جويــدي ومــن تابعــه إلــى أن المهــد األصــلي لألمــم الســامية كــان جنــوب 
ويـرجح بعضـهم  ويرى بعضهم أن الموطن األصـلي للسـاميين بـالد كنعـان ...العراق ... 

  )١(أن المهد األول للساميين كان القسم الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية"

فرضــية بــين مــؤرخي الشــعوب الســامية وفقهــاء لغاتهــا، وأقواهــا،  وأشــهر هــذه النظريــات
 العراق أو بالد مـا بـين النهـرين، وفرضـية الجنـوب الغربـي لشـبه جزيـرة العـرب، أو المنطقـة

  تمتد من الحجاز إلى اليمن.التي  من جزيرة العرب

  كيف تكونت وما هي أدلتها.فإليك ما بين النهرين، نظرية أما ف

يتابع من يعتقدون كان إنه في مرحلة مبكرة من دراسته للغات السامية  يقول وليام رايت
، وهــــي الفرضــــية التــــي بــــدأت مهــــد الشــــعب الســــامي األول بــــين النهــــرين هــــي بــــالد مــــاأن 

، Samuel Von Kremerفـون كريمـر صـمويل األلمـاني  اليهـودي بدراسـتين للمستشـرق
وهـي دوريـة علميـة ، Das Ausland في دوريـة: الشـعوب األخـرىم، ١٨٧٥سنة نشرهما 
ـــة  ـــةألماني ـــة بتـــراث الشـــعوب غيـــر اآلري ، وكـــان تخـــتص بنشـــر البحـــوث والدراســـات المتعلق

مـن  واسـتعاروا أسـماءها السـاميونجلبهـا النباتات والحيوانات التي موضوع الدراستين عن: 
 Semitische Culturentlehnungen aus dem pflanzen undاألجناس األخرى 

their reiche .  

، مشـترك بـين لغـات السـاميين جميعهـا Camelاسم الجمـل  نفي دراسته قال كريمر إو 
 وال للنعامـــة، Date Palm وثمـــاره مـــن التمـــر فيهـــا اســـم مشـــترك للنخيـــلال يوجـــد بينمـــا 

Ostrich هـو االسـم الـذي كـان يسـتخدمه الشـعب السـامي األول الجمـل، وهو ما يعني أن 
ثــم ورثتــه عنــه الشــعوب الســامية ، عــًا فــي بقعــة واحــدةمحــين كــان مجتلوصــف هــذا الحيــوان 

  ولغاتها.ليظل شاهدًا على وحدة أصلها ، التي انحدرت منه

                                                           

 م.٢٠٠٤، دار نهضة مصر، الطبعة الثالثة، القاهرة، أبريل ١٠- ٩) دكتور علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة، ص ١
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  :هكريمر إلى أنفون ومن ثم ذهب 

المنطقــة التــي ال يوجــد بهــا الشــعوب هــو هــذه مهــد داخــل حــدود الشــعوب الســامية، "
السـهول وهـذه المنطقـة هـي ، أقـدم العصـورمنـذ فيها  الجملرف عُ بينما نخيل وال نعام، 

فـــبالد  ،Saihunوســيحون  Jaihun العظمــى فــي وســط آســيا، قــرب نهــري جيحــون
، هـــي وطـــن الســـاميين، وأقـــدم مركـــز Babylonia وبابـــل Mesopotamia الرافـــدين

  )١(للحضارة السامية"

 Ignazio Guidiالمستشــرق اإليطــالي إجناتســيو جويــدي نشــر م، ١٨٧٩وفــي ســنة 
 Della Sede Primitiva dei Popoli عنوانهـا: المهـد األول للشـعوب السـاميةدراسـة 

Semitici ، بالتحليـــل  فــي االســتداللة فــون كريمــر فــي طريقـــجويــدي وفــي دراســته توســع
فــي اســتخدامها المختلفــة  اللغــات الســاميةالتــي تشــترك الكلمــات عبــر المقارنــة بــين ، اللغــوي

التغيــرات الطقــس و مظــاهر ســطح األرض، وأنــواع التربــة، و المعــالم الجغرافيــة و  للتعبيــر عــن
   وأسماء الحيوانات والنباتات والمعادن.المناخية، 

مـثًال موجـودة بمعناهـا وصـوتها فـي كـل اللغـات السـامية،  نهـرفيقول جويدي إن كلمـة: 
، فهــي فــي العربيــة: بينمــا الكلمــة التــي تــدل علــى الجبــل تختلــف مــن لغــة ســامية إلــى أخــرى

   طورا، وفي األشورية: شاُدو. :والسريانية جبل، وفي العبرية: هار، وفي اآلرامية

  فون كريمر:ًا من نتائج قريبكان دراسته في جويدي ما وصل إليه و 

األوائــل  ؤالء الســاميونهــبابــل كانــت هــي المهــد األول للحيــاة الســامية، وقــد هــاجر "
  )٢("Caspian Sea إليها من األراضي التي تحيط ببحر الخزر

أن بــالد الرافــدين وبابــل هــي فــي ، فــون كريمــر وجويــدي فرضــيةمــن أشــهر مــن تبعــوا و 
وأسـتاذ  وبنـوا بحـوثهم ودراسـاتهم عليهـا، المستشـرق الفرنسـي األول،موطن الشعب السـامي 

فرانسوا  Bibliothèque Nationale في المكتبة الوطنية بباريس السريانيةاآلثار واللغة 

                                                           

1 ) Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P5-6. 
2 ) Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P6. 
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، والمستشــــرق األلمــــاني فريتــــز م)١٨٨٣-م١٨٣٧( François Lenormant لينورمــــا
اللغات السامية في جامعة ميـونيخ  أستاذ م)،١٩٣٦-م١٨٥٤(  Fritz Hommelهومل 

Munich ، جـون بونيــت  األمريكــيوالمستكشـف المستشـرق و البروتســتانتي عـالم الالهـوت و
 ، أسـتاذ لغـات العهـد القـديم وآدابـهم)١٩٢١-م١٨٥٢( John Punnett Petersبيتـرز 

  في جامعة بنسلفانيا.

، فـــإن الشـــعب وانتشـــارها الشـــعوب الســـامية تفـــرقلطريقـــة  وحســـب تفســـير هـــؤالء جميعـــاً 
وبســبب نزاعــات ، أو مــا بــين دجلــة والفــرات، الســامي األول بعــد أن اســتوطن بــالد الرافــدين

منهمـا فـي اتجـاه غيـر  داخلية، أو ضغط قوة خارجيـة، انشـطر منـه انشـطاران، وتحـرك كـل
  .اآلخر

 شــماًال نحــو ســوريا، ثــم تفــرع مــن هــذا القســم فــرع امتــداتجــه الشــعب الســامي  قســم مــنف
انسـاح فـي جزيـرة  فاتجه نحو رأس الخلـيج، ثـموأما القسم اآلخر ، أرض كنعانبحركته إلى 

  العرب، وعبر فرع منه مضيق باب المندب ليستوطن الحبشة.

عـدم و  إنه بعـد أن كـان مـن معتقـدي هـذه الفرضـية اسـتبان لـه خطؤهـا ويقول وليام رايت
واتجـــاه  اللغــوي ومنطـــق الهجــرات التاريخيــةبــل إن التحليــل ، اللغويــة والتاريخيـــة قــوة أدلتهــا

لقـوة أدلتهـا واتسـاق الفرضـية األخـرى، تحول إلـى م ، ومن ثَ ينقضهاالشعوب القبائل و  حركة
  .تفسير متكامل ألصل الشعوب السامية واتجاه حركتها ، واحتوائها على براهينها

 ســيرتها ، فهــذه هــيهــي فرضــية جزيــرة العــرب، أو الحجــاز والــيمنوالفرضــية األخــرى، 
  .أصحابهاو 

 An Assyrian Grammar Forكتابــه: النحــو األشــوري المقــارن مقدمــة فــي 

Comparative Purposes ،قارن فيه بـين قواعـد األشـوريةم، و ١٨٧٢ سنة صدر الذي 
المستشرق وأسـتاذ اللغـة األشـورية وعلومهـا فـي وضع ، والعربية والعبرية والحبشية واآلرامية

فرضــية األصــل  Archibald Henry Sayce جامعــة أكســفورد أرشــيبالد هنــري ســايس 
  :عبارة صريحة واضحة العربي للشعوب السامية في

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٣ ~ 

 

هــي الــوطن  Arabiaجزيــرة العــرب أن إلــى يشــير الســاميين وتــراثهم كلــه  تقاليــد"
ــدة مــن العــالم التــي بقيــتفهــي المنطقــة ، األصــلي لهــذا الجــنس  ســامية خالصــة الوحي

Exclusively Semite،  دة ِحـــ، وَ ائـــدعقالرســـوخ ، و الجنســـية لســـامييناوخصـــائص
ــاعال ــوة ، و طب ــالالق ــا يمكــن ردهــا ، خي ــى األصــل الصــحراوي بوضــوح كله  Desertإل

Origin")١(   

م)، أســـتاذ اللغـــات ١٩٠٨-م١٨٣٦( Eberhard Schraderوتبعـــه إبرهـــارد شـــرادر 
، نشــرهابدراســة  ،فــي بــرلين ،Friedrich Wilhelmفلهلــم  شالشــرقية فــي جامعــة فريــدري

 Zeitschriften derفـــــي مجلـــــة الجمعيـــــة األلمانيـــــة لالستشـــــراق  م،١٨٧٣ســـــنة 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft ،عـن أصـول الشـعوب السـامية ،
مـا كـان ب السـامية المختلفـة، و وأفاض فيها في عرض الـروابط الدينيـة واللغويـة بـين الشـعو 

  جغرافية وتاريخية، ووصل شرادر من دراسته المتعددة األوجه إلى أن: عالقاتبينها من 

  )٢(هي موطن هذه الشعوب" Arabiaجزيرة العرب "

 Die alte: الجغرافيـا القديمـة لجزيــرة العـرب كأسـاس لفهـم تطــور السـامية وفـي كتابـه
Geographie Arabiens als Grundlage der Entwicklungsgeschichte 

des Semitismus الــــذي صــــدر فــــي بــــرن ،Bern ، المستشــــرق  تــــابعم، ١٨٧٥ســــنة
  ونص على أن:ائج سايس وشرادر، نت Aloys Sprenger ألويز سبرنجر النمساوي

 Successive layersالساميون جميعًا هم في تقديري طبقات متتابعة من العرب "
of Arabs ٣(حولهم وخرجت منهم"، تكونت(.  

وفرضية جزيرة العرب، أو الحجاز والـيمن، موطنـًا  للشـعوب السـامية كلهـا، وأن العـرب 
أكـــدها بعــــد ســـايس وشــــرادر األول، األقــــدم و هـــم أصـــل هــــذه الشـــعوب أو الشــــعب الســـامي 

  .الدراسات السامية وسبرنجر أجيال مختلفة من أساطين االستشراق وأعالم
                                                           

1 ) Archibald Henry Sayce: An Assyrian Grammar For Comparative Purposes, P13, 
Samuel Bagster and Sons, London, 1872. 
2 ) Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P7.  
3  ) Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P7. 
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ميخيـل دي نـالهولالمستشـرق  ،األوسـاط األكاديميـة، ومـن أرصـنهمومن أشهر هؤالء في 
 ليـــدنجامعــة  فـــيواللغـــات الشــرقية ، أســـتاذ العربيــة Michael de Goejeدي خويــه 
Leiden ، فــــي دراســــته: مــــوطن الشــــعوب الســــاميةHet Vaderland der 

Semietische واللغـات المستشرق اإلنجليزي وليم رايت، أستاذ العربية م، و ١٨٨٢،  سنة
م، ١٨٩٠الـذي صـدر سـنة  و المقـارن للغـات السـامية،حـ: النالسامية في كمبردج في كتابه

 والمستشـــرق األلمـــاني وأســـتاذ العربيـــة واللغـــات الســـامية فـــي جامعـــة بـــرلين كـــارل بروكلمـــان
Carl Brockelmann فــــي كتابــــه: فقــــه اللغــــات الســــامية ، Grundriss der 

vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen ســنة ، الصــادر
األميــر ليــوني كايتــاني ، Sermonetaودوق ســيرمونيتا  ، اإليطــالي والمستشــرق، م١٩٠٨

Leone Caetani )فـي تـاريخ ات دراسـكتابـه:  الجـزء األول مـن فـي، م)١٩٣٥-م١٨٩٦
م، ١٩١١ســنة الــذي صــدر فــي ميالنــو  ، ,Studi di Storia Orientale الشــرق

غـــات الشـــرقية فـــي الجامعـــة المصـــرية، إســـرائيل ولفنســـون لوأســـتاذ ال اليهـــوديالمستشـــرق و 
Israel Wolfensohn   )م)، فـــي كتابـــه: تـــاريخ اللغـــات الســـامية، ١٩٨٠-م١٨٩٩

وأســتاذ التــاريخ واللغــات الســامية والمستشــرق اإليطــالي  م،١٩٢٩الصــادر فــي القــاهرة ســنة 
فــي م)، ١٩٩٧-م١٩٢٢(   Sabatino Moscati ســباتينو موســكاتيفــي جامعــة رومــا 

 An introduction to the المقـــارن كتابـــه: مـــدخل إلـــى نحـــو اللغـــات الســـامية

comparative grammar of the Semitic languages ،سـنة  باإلنجليزيـة الصـادر
   م.١٩٦٤

أن جزيـرة العـرب هـي مـوطن السـاميين ومهـد السـامية، علـى أدلة هؤالء جميعـًا،  توكان
األولـى هـي المقارنـة بـين اللغـات السـامية، وبينهـا جميعـًا وبـين اللغـة قائمة على دعـامتين، 

مـن هـذه األقرب إليها التي انحدرت منها وهي  وريثتها المباشرة السامية األم، للوصول إلى
  اللغات.

منطق الهجرات واتجاه حركة القبائل والشعوب، وأمثلتها عبر وأما الدعامة الثانية، فهي 
  التاريخ.
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مـــن ين يبفرضـــية انحـــدار الســـامأول مـــن أطــاح  لمستشـــرق الهولنـــدي دي خويـــه،اوكــان 
تفسـيرًا التجـاه ثـم وضـع  الرافـدين، ثـم إلـى جزيـرة العـرب، بـالد إلـى وكردسـتان اجبال أرمينيـ

  موطن الشعوب السامية: فقال في دراسته:حركة القبائل السامية يناقضها وينقضها، 

ــــة " ــــاريخ، وهــــي أن قــــاطني الجبــــال  قاعــــدة عامــــةثم ال اســــتثناء فيهــــا عبــــر الت
Mounteneers ــوا ل ــدًا أن يتحول وال أن يتحــول الســهول الفســيحة، ســكنى ال يمكــن أب
، Nomad Shepherds مــن البــدو والرعــاةيصــبحوا األنهــار لووديــان أهــل الســهول 
 )••••(ال يمكــــــن أن يكــــــون الســــــاميون قــــــد هبطــــــوا مــــــن جبــــــال أرفكشــــــادوعلــــــى ذلــــــك 

Arrapachitis  هـم فأمـا البـدو وسـكان الصـحاري ، سـهول بابـل ومسـتنقعاتهاليسكنوا
بحثـًا عــن المـاء والكــأل، والمأهولــة  الـذين يتحركــون دومـًا فــي اتجـاه األراضــي المزروعـة

وادي في جزيـرة العـرب مـن سكان البتحرك وهكذا ، تكونت القرى والبلداتبهذه الطريقة و 
بذورًا منهم في سوريا وبابل ، في كل اتجاه، فغرسوا الواسعة مواطنهم قاصدين السهول 

ثــم تتابعــت طبقــاتهم المهــاجرة، فاســتوطنت بــالد الرافــدين كلهــا، ثــم اتجهــوا شــماًال نحــو 
  )١(كردستان وأرمينيا"

وتفسير دي خويه التجاه حركة الساميين من موطنهم األصلي في بوادي جزيرة العـرب 
، فـي أكـده المستشـرق األلمـاني كـارل بروكلمـانودوافعهـم لـذلك، إلى سـهول العـراق والشـام، 

  :بنماذج الهجرة في هذه المنطقة عبر التاريخمستدًال ، فقه اللغات الساميةكتابه: 

 في ما بين بين النهرين وسوريالوحظ في العصور التاريخية كيف أن بالد الحضارة "
، الصـحراء العربيـةموجـات مـن القبائـل البدويـة القادمـة مـن كانت تكتسـحها دائمـًا وأبـدًا 
 آسـيا كـل صـدر ،، وهـي الموجـة العربيـةالموجـات القويـة هـذه حتى غمـرت أخيـرًا إحـدى

يمكنــه حقــًا أن يعتقــد أن الجزيــرة ، فــإذا تأمــل المــرء فــي كــل هــذا، فإنــه وشــمال إفريقيــا
  )٢(األول"المكان الذي يصلح ألن يكون مهد الساميين العربية هي 

                                                           

 ) أرفكشاد هو ثالث أبناء سام، في جدول األجناس والشعوب، في اإلصحاح العاشر من سفر التكوين. ••••
1 ) Cited in: Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P8. 

 .١٢) بروكلمان: فقه اللغات السامية، ص ٢
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أســـانيد جغرافيـــة إلـــى أدلـــة بروكلمـــان  يتـــانياالمستشـــرق اإليطـــالي ليـــوني كأضـــاف ثـــم 
 األلماني وعالم اآلثار والمستكشف البحوث التي قام بها المستشرق معتمدًا على التاريخية،

-م١٨٦٣( Hugo Wincklerهوجــو فنكلــر  وأســتاذ اللغــات الشــرقية فــي جامعــة بــرلين
ر لـــفتكونـــت مـــن بحـــوث فنكعـــن جغرافيـــة جزيـــرة العـــرب فـــي العصـــور القديمـــة،  م)،١٩١٣

  .Winckler-Caetani Theoryكايتاني و فنكلر ما يعرف بفرضية  نظرية كايتانيو 

جزيــرة العــرب كانـت فــي األصــل أرضـًا خصــبة ويمــر هـي أن الجغرافيــة، ونظريـة فنكلــر 
عبـــر القـــرون الضـــطرابات مناخيـــة، وموجـــات مـــن الجفـــاف ، ثـــم تعرضـــت بهـــا عـــدة أنهـــار

Aridification والتصحرDesiccation ، جفاف هـذه صاحبها تغير في طبقات التربة و
قـاطنوا وديـان األنهـار  ، فاضـطر، فقلت المـوارد الغذائيـة واألمـاكن الصـالحة للعـيشاألنهار

بــالد الرافــدين  ســهولموجــات متالحقــة نحــو التــي جفــت وتصــحرت إلــى الحركــة منهــا فــي 
  والشام.

، فــي والجيولوجيــة بحوثــه الجغرافيــةمــن فنكلــر وصــل إليهــا كانــت النتيجــة التــي مــن ثَــم و 
، ثـم توسـع The History of Babylonia And Assyriaكتابـه: تـاريخ بابـل وأشـور 

  :أن هي ،كايتاني في البناء عليها

 Geographicalجغرافيـة  أسـس علـى وبنـاًءاموطن الساميين هو جزيرة العرب، "
Grounds  ،متاحـًا لقبائـل الباديـة ومـا كـان فإن كل االحتماالت األخـرى غيـر مطروحـة

  )١(هو الذي قادها إلى سوريا وفلسطين"والتنقل من طرق للحركة 

العلـــوم ، صـــارت مـــع تطـــور ر وكايتـــانيلـــواألســـس الجغرافيـــة والجيولوجيـــة لفرضـــية فنك
تحـــت اختفـــى مـــا كشـــف و  ،التكنولوجيـــة لفحـــص طبقـــات األرضوتـــوافر الوســـائل الطبيعيـــة 

  مؤكدة. ، حقيقةما تعرضت له من تقلبات مناخيةمعرفة سطحها الظاهر عبر العصور، و 

ـــة فـــي دراســـة  فـــي  البيئـــةعـــن تضـــاريس األرض و بحـــوث  عنوانهـــا: جغرافيـــة وجيولوجي
 Geomorphological and جنوب شرق الخلـيج العربـي  العصور القديمة، في منطقة

                                                           

1 ) Hugo Winckler: The History of Babylonia And  Assyria, P19-20, Translated by: 
James Alexander Craig, Hodder and Southghton, London, 1907. 
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Paleo-environmental Investigations in The South Eastern Arabian 

Gulf Regionجيومورفولـوجي: مجلـة:  مـن ١٠١العـدد رقـم:  في م،٢٠٠٨سنة  ، نشرت
 Adrian Parkerباركر  أدريان :يقول ،Geomorphology  األرضمظاهر سطح أو 

، لجغرافيــــا فــــي جامعــــة أكســــفوردان لأســــتاذ وهمــــا ،Andrew Goudie جــــوديأنــــدرو و 
  :ومتخصصان في الجغرافيا التاريخية

الجغرافية والجيولوجية على أن جزيرة العرب مرت بحقبة رطبة  تتفق معظم المصادر"
Humid ،بفعــل الريــاح الموســمية ، وحيــاة األنهــار ألمطــارتتســم بــوفرة اMonsoon 

ــدي، القادمــة مــن ا ــل وكــان ذلــك لمحــيط الهن ــر  العصــرذروة قب  Lastالجليــدي األخي
Glacial Maximum  ... منـذ حـوالي عشـرة آالف سـنة،الجليدية هذه الذروةمع و ، 

ــت  ــرة العــرب دخل ــة مــن الجفــاف القاســي جزي إذ تجمــدت ، Extreme Aridityحقب
انخفـاض ، وصـاحب ذلـك األكثر دفئاً مصادر المياه، وشحت المياه الالزمة لري المناطق 

، فكان أقل بمائة وعشرين مترًا عن المستوى الذي Coastlineالبحرفي مستوى سطح 
  .) ١(هو عليه اآلن"

تكـوين فريـق علمـي عـن م، أعلنت جامعة أكسـفورد ٢٠١٢وفي الثالثين من أبريل سنة 
، مـــدير Michael Petragliaيرأســه الـــدكتور ميشــيل بتراليــا  ،مــن تخصصــات مختلفــة

، فـي أكسـفورد ،Centre for Asian Archaeology دراسـات اآلثـار اآلسـيويةمركـز 
 Europeanمـــن أجـــل البـــدء فـــي مشـــروع ضـــخم يمولـــه المجلـــس األوروبـــي لألبحـــاث 

Research Council  ،والبيئيـة علـى تطـور البحـث عـن تـأثير التغيـرات المناخيـة  هدفـه
الميــاه فـــي عصـــور تاريخيـــة  جـــاريتتبـــع مفحــص طبقـــات األرض و الجــنس البشـــري، عبـــر 

، وفحــص المطمــورة ، والبحــث عــن حفريــات الحيوانــات واإلنســانمختلفــة ورســم خــرائط لهــا
  أحماضها النووية.عينات من 

                                                           

1 )Adrian Parker and  Andrew Goudie: Geomorphological and Paleo-environmental 
Investigations in The South eastern Arabian Gulf Region, Geomorphology 101 (2008): 
P458-470. 
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المكـــان أو المنطقـــة مـــن العـــالم التـــي وقـــع اختيـــار فريـــق المشـــروع علـــى إجـــراء بحوثـــه و 
والســــبب فــــي هــــذا لعــــرب، هــــي جزيــــرة افيهــــا والبيولوجيــــة األثريــــة والجغرافيــــة والجيولوجيــــة 

بيــان إعــالن المشــروع ذكــر الــدكتور بتراليــا، فــي ، كمــا ونقطــة البــدء فــي المشــروع االختيــار
جزيـرة العـرب  فـي دراسـته:ثـم وتكوين فريقه العلمي، الموجود علـى موقـع جامعـة أكسـفورد، 

 The prehistory of the وتركيبتهــا الســكانيةفــي مــا قبــل التــاريخ: صــحراواتها، 

Arabian Peninsula, Deserts, Dispersals and Demography ُشـرت ، التـي ن
 Evolutionaryمجلــــة األنثروبولوجيــــا التطوريــــة العــــدد الحــــادي والعشــــرين مــــن فــــي 

Anthropology هو:م، ٢٠١٢، سنة  

ـــة ناســـا ألبحـــاث الفضـــاء"  مـــا كشـــفته الصـــور الملتقطـــة باألقمـــار الصـــناعية لوكال
NASA ،ــان مــن قديمــة  مــن وجــود شــبكة وأحــواض  River Valleys األنهــارودي
، وقد كانـت هـذه األنهـار )••••(مطمورة تحت رمال جزيرة العرب، Lake Basinsالبحيرات 

  )٢()١(")••••(يومًا ماأراضي جزيرة العرب وتجري فيها المياه عبر  تشق طريقها

 ،لجغرافيـات ااالقبائـل والشـعوب، وباعتبـار إذًا، وبمنطق التاريخ واالتجاه الطبيعي لحركة 
جزيـرة العـرب هـي مهــد  ،والمحـددة التجاههـا الحاكمـة لهـذه الحركـة وتحـوالت المنـاخ والبيئـة

  والعرب هم أصل الشعوب السامية. ،الساميين

  

                                                           

 األنهـار القديمــةلشــبكة عــن جزيـرة العـرب فــي مـا قبــل التـاريخ  فــي دراسـته التــي رسـمها الــدكتور بتراليـا خريطـة) انظـر ال ••••
  تحت رمال جزيرة العرب في ملحق الصور. المطمورة

 عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول أن هريـرة، أبـي عـن أبيـه، عـن صـالح، أبـي بـن سـهيل اإلمام مسـلم فـي صـحيحه عـن) روى  ••••
 تعـود وحتـى منـه، يقبلهـا أحـداً  يجـد فـال مالـه بزكـاة الرجـل يخـرج حتى ويفيض، المال يكثر حتى الساعة تقوم ال: "قال وسلم
، ص ٢، صحيح مسـلم، كتـاب الزكـاة، بـاب الترغيـب فـي الصـدقة قبـل أن ال يوجـد مـن يقبلهـا، ج"وأنهاراً  مروجاً  العرب أرض
، وقف على طبعه وتحقيق نصوصـه وتصـحيحه وترقيمـه وعـد كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وعلـق عليـه معلـق شـرح  اإلمـام ٧٠١

  م.١٩٥٥ه/١٣٧٤حياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، القاهرة، النووي: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إ
1 ) Michael Petraglia: Ancient network of rivers and lakes found in Arabian Desert, 
http://www.ox.ac.uk/news /2012-04-30. 
2 ) Michael Petraglia and Huw Grouchutt: The Prehistory of the Arabian Peninsula: 
Deserts, Dispersals, and Demography, Evolutionary Anthropology,  21: 113–125 (2012). 
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  العربية أم اللغات: •
، وأي فاآلن ماذا عن اللغة السامية األم، التي تفرعت منها لغات الشعوب السامية كلها

الـدليل علـى وهـي نفسـها ، هاتيـك اللغـة األم ووريثتهـا المباشـرة األقـرب إلـىهي هذه اللغات 
  وأصولهم؟الساميين  هدم

  اآلخر.إجابة أحدهما تحمل معها إلجابة على واهما في الحقيقة سؤال واحد، و 

فبجمع الخصائص ، كيف يمكن معرفة خصائصهاو أما ماذا تكون اللغة السامية األم، ف
فالقـدر المشـترك بـين هـذه اللغـات هـو مـا  التي تشترك فيها اللغات السامية كلها أو أغلبها،

  ورثته من خصائص السامية األم.

اللغـــة التـــي تجمـــع أكبـــر قـــدر مـــن هـــذه هـــي وأمـــا وريثتهـــا أو امتـــدادها األقـــرب إليهـــا، ف
مـع فـي كـل خصيصـة تشـترك هـي التـي و تفرقـت فـي غيرهـا، وقـد ، وأغناها بها الخصائص

، في حين يقل هـذا االشـتراك بـين أي لغـة أخـرى مـن اللغـات أكبر عدد من اللغات األخرى
  .خواتهاأ السامية وبين

، ، وأقرب بناتها إليهـافقهاء اللغات السامية الذي انتهجوه للوصول إلى اللغة األممنهج ف
  :إسرائيل ولفنسون، هو المستشرق اليهودي خبرككما ي

ن مـن هـذا القـديم لغـة أن نبدأ باسـتخالص " القـديم مـن كـل اللغـات السـامية، ثـم نكـو
ــع اللغــات  ــين جمي ــوازن بينهــا وب ــم ن ــر كأنهــا أقــرب صــورة للغــة الســامية، ث واحــدة تعتب
الســامية، فــالتي تكــون منهــا أقــرب إلــى هــذه الصــورة، تكــون هــي اإلقــرب إلــى الســامية 

  )١(األصلية"

اللغات السامية من فحصها والمقارنـة بينهـا ما وصل إليه فقهاء يعرفك ب ولفنسونفإليك 
  :وتحديد ما تتفق فيه من الخصائص وما تختلف

                                                           

، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مطبعة ٨إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية، صالمستشرق اليهودي )  ١
  م.١٩٢٩ه/١٣٤٨االعتماد بشارع حسن األكبر، الطبعة األولى، القاهرة، 
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مـن اللغـات السـامية األصـلية، "اللغة العربية تشتمل على عناصـر لغويـة قديمـة جـدًا 
بسبب وجودها في مناطق منعزلة عن العالم بعيدة عما يتوارد عليه من تقلبات وتغيـرات 

وهـذا يـدل علـى ئجها اختالفًا مسـتمرًا فـي البلـدان العمرانيـة ... يكثر حدوثها وتختلف نتا
أن اللغة العربية كانت موجودة في مهد اللغـات السـامية، أو فـي ناحيـة قريبـة منهـا، أو 

  )١(مم السامية"أن العناصر التي نزحت إلى بالد العرب كانت من أقدم األ

تفسـير احتفـاظ العربيـة بخصـائص اللغـة السـامية األم  وفي ثنايا ما أخبـرك بـه ولفنسـون
أنكروا اتصال العربية بالسـامية األم مسـتدلين بتـأخر من  الرد علىوفقدها في غيرها، وفيه 

حداثـــــة النقـــــوش و ، عـــــن الشـــــعوب الســـــامية األخـــــرى علـــــى مســـــرح التـــــاريخظهـــــور العـــــرب 
  .اللغات الساميةوالمخطوطات العربية المكتوبة مقارنة ببقية 

أقـدم ذلك أن أقدم آثار اللغـة األكاديـة المكتوبـة تعـود إلـى القـرن العشـرين قبـل المـيالد، و 
ل المـيالد، بـآثار العبرية إلى القرن الثاني عشر قبل الميالد، والفينيقية إلـى القـرن العاشـر ق

ثـر وعُ  ،بينمـا ال تتعـدى أقـدم آثـار العربيـة المكتوبـةل الميالد، بواآلرامية إلى القرن التاسع ق
  قبل الميالد. ثانيالقرن ال ،عليها في بعض النقوش وشواهد القبور

العــرب هــم الفــرع مــن الشــعوب الســامية الــذي ظــل فــي مهــده األول فــي وتفســير ذلــك أن 
، معزوًال عن الشعوب األخرى، وفي غير طريق القوافل والتجـارة، وبعيـدًا عـن جزيرة العرب

ومن َثم ظلت لغتهم على أصلها خالصة نقية، لـم تشـبها ، الحروب وجبهاتالغزو وجهات 
مـــن بينمـــا تحركـــت الفـــروع األخـــرى شـــوائب االخـــتالط بلغـــات غيـــر العـــرب مـــن الشـــعوب، 

فـــاختلطوا بغيـــرهم مـــن شـــماًال وشـــرقًا وغربـــًا فـــي اتجـــاه الســـهول ووديـــان األنهـــار، الســاميين 
صــارت لغــاتهم ف، واســتقروا فــي طــرق القوافــل وممــرات اإلمبراطوريــات والجيــوش، الشــعوب

  مزيجًا من اللغة األم التي جاءوا بها ومما شابها من آثار غيرها من اللغات.

نقـاء لغـتهم مـن دالئـل وعـزلتهم عـن أحداثـه، فتأخر ظهـور العـرب علـى مسـرح التـاريخ، 
  ايت:، كما يقول وليم ر وحملها لخصائص اللغة األم

                                                           

 .١٦٨، ٧) تاريخ اللغات السامية، ص ١
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وتلعـب دورهـا فربمـا تظهـر أمـة كبيـر، بين التاريخ السياسي والتـاريخ اللغـوي تبـاين "
خـر بزمـان شـعب آلإشارة  تلوح أيقبل أن في تاريخ العالم ثم تختفي من على مسرحه، 

تمثل لغة هذا الشعب الحديث الظهور في التـاريخ الناحية اللغوية، ربما لكن من طويل، 
وتضـع بـين يـدي الباحـث ، More Antique Phase أعـرقصـورة اللغـة األصـل فـي 

  )١(نموذجًا أكثر ثراًءا" Philologist في اللغويات

عـن كـارل بروكلمـان مـا ذكـره يفنـده تأخر ظهور آثار العربيـة مكتوبـة، فل بالاالستدوأما 
 وحفظــه، هائلــة علــى التعبيــرتمتلــك قــدرة ثريــة  ناضــجة ةلغــوظهــوره فــي  الشــعر الجــاهلي

  :، فهذه اللغةسماعًا دون تدوين

ولهـا تأثيرهـا اإلحساس الرقيق في الحب والشعور بـالعزة، تملك الوسيلة للتعبير عن "
الشعر بالكتابـة،  قيد فيهي اواستخدام هذه اللغة الشعرية في زمان لم الشعري الرائع .... 

ـــه ـــي تدوين ـــم يفضـــل اســـتخدامها ف ـــل ل ـــى األق ـــى مـــا ، أو عل ـــائع ســـمى ييعتمـــد عل بطب
    )٢(الشعوب"

والفضــل مــا شــهدت بــه األعــداء، فهــذه شــهادة المستشــرق الفرنســي إرنســت رينــان، وهــو 
 و المقـــارن للغـــات الســـاميةحـــوالن، فـــي كتابـــه: التـــاريخ العـــام خصـــم لـــدود لإلســـالم والعربيـــة

Histoire Generale et systeme Compare des Langues Semitiques:  

ــراءى ... ف" ــرن الســادس المــيالدي يت ــي الق ــرب عــالم زاخــر ف ــرة الع ــي جزي ــاة ف بالحي
، حتــى هــذا التــاريخ أي دليــل علــى وجودهــا عــطِ فــي بــالد لــم تُ  وبالشــعر وبــالرقي الفكــري

كتاب  همن الشعر الذي احتوافبدون سابقة وال تمهيد نلتقي فجأة بفترة المعلقات وغيرها 
، ولغتـه هو من حيث الشكل فـي غايـة األناقـة بينماشعر فطري في مضمونه، األغاني، 

، وبــه ألــوان مــن الكــالم إمعانــًا فــي الثقافــةمنــذ البدايــة تفــوق فــي لطائفهــا أشــد أنــواع 
تشبه ما نجده في أشد عصور اإلنسانية إعماًال للفكر الحصافة في النقد األدبي والبيان 
                                                           

1 ) William Wright: Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, 
P10. 
   

  .٣٠-٢٩) كارل بروكلمان: فقه اللغات السامية، ص ٢
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واألكثـر استعصـاًءا علـى األشـد غرابـة هـي الظـاهرة نفسـها ربما كانت اللغـة العربيـة ... 
ــل، ــا فجــأة  الشــرح والتعلي ــدو لن ــاريخ تب ــل هــذا الت ــة قب ــة المجهول بكــل كمالهــا فهــذه اللغ

بدرجـة تـدفعنا إلـى ، لقد كانـت مـن الكمـال منـذ بـدايتها ومرونتها وثروتها التي ال تنتهي
اللغـة ، ألي تعـديل ذي بـاللـم تتعـرض منـذ ذلـك الوقـت إلـى العصـر الحـديث نهـا إالقول 

ــة لهــا، وال شــيخوخة أيضــًا،  فمنــذ ظهــرت علــى المــأل ومنــذ انتصــاراتها العربيــة ال طفول
إذا كــان يوجــد مثــل آخــر للغــة  ، ولســت أدريمعجــزة قيــل كــل مــا يمكــن أن يقــال عنهــاال

وال تجـارب  ،وال فتـرات انتقاليـة ،من غير مرحلة بدائيةجاءت إلى الدنيا مثل هذه اللغة، 
  )١(تتلمس فيها معالم الطريق"

ومن كالم بروكلمان ورينان يجب أن تنتبه إلى الفرق الشاسع بين اللغة والكتابة، فاللغة 
ورســوم للداللــة علــى هــذه  هــي أصــوات الحــروف والكلمــات، والكتابــة هــي ابتكــار عالمــات

التــي  األصــوات اللغــةفاألصــل فــي ، وهمــا مســألتان مختلفتــان، األصــوات، حروفــًا وكلمــات
وابتكـار ، أو تأخرهـا عنهـا، الفيصـل فـي الحكـم علـى سـبق لغـة ألخـرى، وهي يتكلمها أهلها

 ال يعنــي ســبققبــل أخــرى  رســوم أو عالمــات كتابيــة للداللــة علــى هــذه األصــوات فــي لغــة
  .بالكتابة هاتقييد أصواتسبقها في  فقط يعني، بل وال غناهااللغة 

  صريحًا مباشرًا: على ما عرفك به ولفنسون الهولندي دي خويهالمستشرق نص وٕاليك 

السـاميين األخـرى، فـي أقـدم صـورها التـي نعرفهـا، يمكـن بلغـات بمقارنة لغـة العـرب "
شـبهًا باللسـان مـا نملكـه هـو أقـرب  Speech of the Arabs الجـزم أن كـالم العـرب

Primitive السامي األول  Semitic Tongue")٢(  

مـا ، يخبـرك كيـف وصـل المستشـرقون إلـى المستشرق االلمـاني كـارل بروكلمـانثم إليك 
 اللغويــةوبـراهينهم  أدلـتهمويــوجز لـك ، صـريحًا دي خويـه ونــص عليـه ،أخبـرك بـه ولفنسـون

  :عليه
                                                           

، دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، بيــروت، الطبعــة ١٣٥: الســاميون ولغــاتهم، صا) نقــًال عــن: دكتــور حســن ظاظــ ١
 م. ١٩٩٠ه/١٤١٠الثانية، 

2 ) Lectures on the Comparative Grammar of the Semitic Languages, P8. 
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: الســامية الجنوبيــة الغربيــة، وتقابــل اللغــة العربيــة مــع اللغــة الحبشــية، تحــت اســم"
عـن وتتميـز العربيـة ت اسم: السامية الشمالية الغربيـة، حاللهجات الكنعانية واآلرامية، ت

وأصــوات  باألصــوات األصـلية الغنيـة، خاصــة أصـوات الحلـق باحتفاظهـا الكامـلالحبشـية 
فـي السـامية األولـى القديمـة، وطريقـة بنـاء الصـيغ واحتفاظهـا التـام بالحركـات الصفير، 

، وبـذلك االسـتعداد األصـليتوجد هنـا فـي أرقـى مراحلهـا، تلـك التـي وسـعت كـل إمكانـات 
  )١("غة على التعبير باألفعال زيادة كبيرةلزادت قدرة ال

أن فإليــك بســط مــا أوجــزه بروكلمــان مــن أدلــة المستشــرقين وفقهــاء اللغــات الســامية علــى 
امتـداد لهـا، أو أنهـا أو أنهـا  ،أقربهـا للسـامية األمأغناهـا و العربية هي أقدم اللغات السامية و 

مـدخل إلـى ، من كتابه: فقه اللغـات السـامية، مـع كتـاب موسـكاتي: السامية األمهي نفسها 
مـــع ، النحـــو المقـــارن للغـــات الســـاميةنحـــو اللغـــات الســـامية المقـــارن، وكتـــاب وليـــام رايـــت: 

إســـرائيل إضـــافة أمثلـــة مـــن المعجـــم المختصـــر المقـــارن بـــين اللغـــات الســـامية، الـــذي ألحقـــه 
  .بكتابه: تاريخ اللغات السامية ولفنسون

 الحــــروف علــــىأن دعائمهــــا تقــــوم  ، كمــــا علمــــت،الســــامية أول خصيصــــة فــــي اللغــــات
م زيـادة عـدد حروفهــا، مـن ثَـ، بهـا يـرتبط للكلمـة األصـلي المعنـىأن و ، الصـامتة أو السـاكنة

وثرائهــا وكثــرة مفرداتهــا اللغــة ســعة ، وهــي عالمــات علــى وتعــدد صــفاتها ،وتنــوع مخارجهــا
  على التعبير واستيعاب المعاني.وقدرتها 

العربيــة هــي اللغــة الســامية الوحيــدة التــي يطــابق عــدد حروفهــا ومخــارج هــذه الحــروف و 
حــروف هــو نفســه عــدد العربيــة ثمانيــة وعشــرون حرفــًا، و فعــدد حــروف اللغــة الســامية األم، 

، بينمــا ضــاعت العربيــة، مــع احتمــال وجــود حــرف زائــد فــي الســامية األم علــى الســامية األم
بلـغ في ذ، ث، ظ، ض، خ، هـي: غ، ،سـتة أحـرفأصـوات من اآلرامية والسريانية والعبريـة 

 بقلـــةمقـــرون  وأصــواتها وفقـــدان الحـــروفاثنـــين وعشـــرين حرفــًا، هـــذه اللغــات  عــدد حـــروف
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ـــدها بالصـــرف، المفـــرداتجـــذور الكلمـــات و  عـــن  ضـــيق اللغـــةبو  وضـــعف القـــدرة علـــى تولي
  .في التعبير وفقر إمكاناتها المعاني

حروفها الجهاز الصوتي كله، وتتوزع والعربية هي اللغة الوحيدة التي تستوعب أصوات 
أجـــزاء هـــذه بـــين مختلـــف مكوناتـــه، و مســـاحة واســـعة بـــين مخارجهـــا توزيعـــًا متناســـقًا علـــى 

  .المكونات، من الشفاه إلى أقصى الحلق والحنجرة

اللغــات الســامية، بــل وال فــي أي لغــة مــن لغــات األرض فــي ذلــك بــين لعربيــة وال نظيــر ل
فـــي لغـــات تفتقـــد بعـــض المخـــارج بعـــض أصـــوات الحـــروف أو تـــدمج بينهـــا، وفـــي ف، غيرهـــا

  وبكل أصواتها.بعضها اآلخر ضاعت مخارج بكاملها 

  فإليك التفاصيل.

 الشــفوية صــوت الــواوفــي األكاديــة واألشــورية ضــاع ، Blabials فــي األحــرف الشــفوية
، ويحـدث تبـادل بـين الفـاء والبـاء الشـفوية في أول الكلمة، وحل محله صوت الباء أو المـيم

  .الثقيلة

   وبوما اآلرامية السريانية.بو البابلية األشورية، وبه العبرية، ، هي: م العربيةفكلمة: فَ 

، )•(، وهي الثاء والذال والظاءInterdentals وحروف ما بين األسنان في السامية األم
 وتحـــرك ،جميعهــا اللغــات الســـامية األخــرىضـــاعت مــن بينمــا تحــتفظ بهــا العربيـــة كاملــة، 

  .نما وراء األسناإلى  مخرجها 

والعبريــة  شــوريةاألال وجــود لهــا ســوى فــي العربيــة واألوغاريتيــة، بينمــا تنقلــب فــي فالثــاء 
  .وفي اآلرامية والسريانية إلى تاء، وفي الحبشية إلى سينإلى شين، 

                                                           

تي، ومـن ينقلـون عـنهم هذا هو تصنيف هذه الحروف عند علمـاء اللغويـات فـي الغـرب، مثـل رايـت وبروكلمـان وموسـكا)  ••••
من فقهـاء السـامية فـي تحديـد مخـرج هـذه الحـروف، فمخرجهـا مـن كثر دقة وضبطًا التجويد والقراءات أ اءعلمفي الشرق، و 

طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليـا، تمييـزًا لهـا عـن التـاء والـدال والطـاء التـي تخـرج مـن طـرف اللسـان مـع أصـول الثنايـا 
ثـم الظـاء، وأمـا الضـاد عنـدهم  ،من أدنى طرف اللسان إلى الثنايـا العليـا، يليـه إلـى الـداخل مخـرج الـذال، ومخرج الثاء العليا

  هما مع ما يحاذيها من األضراس العليا.افلها مخرج تنفرد به وحدها، وهو إحدى حافتي اللسان أو كلت
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ـــر األوغاريتيـــة، و  ، هـــيثـــْور العربيـــةفكلمـــة:  وتـــْورا ، وشـــْور العبريـــة، شـــوريةشـــورو األَث
  السريانية، وسْور الحبشية.

ـــب فـــي األ ـــذال تنقل ـــى زاي،  شـــوريةوال ـــة والحبشـــية إل ـــة واآلراميـــة والعبري وفـــي األوغاريتي
  إلى دال.السريانية و 

، والحبشــية العبريــةزاب األوغاريتيــة، و  داب، و شــوريةاأل زيبــوالعربيــة، هــي  ذئــبفكلمــة: 
   السريانية.و اآلرامية  داباو 

وفـي اآلراميـة والسـريانية إلـى والعبريـة والحبشـية إلـى صـاد،  شـوريةتنقلـب فـي األوالظاء 
  طاء، وال وجود لها في غير العربية سوى في األوغاريتية.

العبريـــــة، وِطـــــالال ، وصـــــيل شـــــوريةلو األل العربيـــــة واألوغاريتيـــــة: هـــــي ِصـــــكلمـــــة ِظـــــف
  وِصاللوت الحبشية. السريانية،

فـــال وجـــود لهـــا ســـوى فـــي العربيـــة والحبشـــية القديمـــة، وتنقلـــب فـــي اللغـــات  وأمـــا الضـــاد
  السامية األخرى كلها إلى صاد، ما عدا السريانية فإنها تنقلب إلى عين.

، وٕارص العبريــــة، ، وأرص األوغاريتيــــةشــــورية، هــــي إرصــــيتو األفكلمــــة: أرض العربيــــة
   السريانية.وأرعا 

فالطـاء، وهـي صـوت سـامي أم، ، التـاء والـدال والطـاء، Dentals وأما حروف األسنان
إلـى في بعض األسماء اآلرامية والسريانية وتنقلب ال تمييز بينها وبين التاء في األشورية، 

  .دال

 Nasal, Lateral and Rolled وفـي الحـروف األسـنانية األنفيـة والجانبيـة والمكـررة

Dentals ،العربيـة هــي الوحيــدة التـي تميــز بـين أصــواتها تمييــزًا ، وهـي النــون والـالم والــراء
  السامية. تامًا، بينما يحدث تبادل بينها في بقية اللغات
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، بمعنـى: بـل :إلـى بـن :فتصـيرففي الفينيقية تنقلب النون في بعـض الكلمـات إلـى الم، 
الــالم إلــى نــون، وفــي الحبشــية تنقلــب فتصــبح: بــر،  وفــي اآلراميــة قــد تنقلــب إلــى راء،ابــن، 

  .سنسل :سلسلة إلى :فتتحول

طــرف اللســان وجــزء مــن ظهــره الــراء مــن مخرجهــا األصــلي، وهــو  تتحركــوفــي العبريــة 
  .لقيةحصفات لهوية و  تلثة األسنان العليا، إلى الداخل، فاكتسبمع ما يحاذيه من 

الشـين والـزاي والصـاد، وفـي الحـروف االحتكاكيـة األسـنانية، واالحتكاكيـة اللثويـة، وهـي 
، وانتقـــل ذلــك إلـــى األعـــالم األشــورية فـــي عبريـــة الكتـــاب تنطــق الشـــين فـــي األشــورية ســـيناً 

فـي العهـد  Sargonفالملـك األشـوري َسـرجون  المقدس، فهـي فيـه بالسـين وأصـلها بالشـين،
  .Sharuken نروكِ االقديم، أصله: ش

يحـــدث ، وهـــي القـــاف والكـــاف، Velar Plosives وفـــي األحـــرف اللهويـــة االنفجاريـــة
  .، وفي البابلية تحولت القاف إلى جيمتبادل بينهما في األشورية واآلرامية

 تحــتفظ العربيــةوفــي حــروف الحلــق، وهــي الهمــز والهــاء والعــين والحــاء والغــين والخــاء، 
  .تمييزًا تاماً بأصواتها كاملة وتميز بينها 

بينمـا اتحـدت فـي ال توجد الغين، وهي صوت سـامي أم، إال فـي العربيـة واألوغاريتيـة، و 
  اآلرامية والسريانية والعبرية والحبشية بالعين، وتحولت في األكادية واألشورية إلى همزة.

فكلمــة: غــرب العربيــة، هــي: عــرب الســريانية والعبريــة والحبشــية، وأرب األكاديــة، وغــزة 
  .ةز العربية هي في الكتاب المقدس: عَ 

فكلمـة: أخ العربيـة، هـي: أَحـا ، والحبشية والخاء تحولت إلى حاء في السريانية والعبرية
  .، وأحو الحبشيةالسريانية، وآح العبرية

، فكلمـة: عصـا السريانية والعبرية إلى همـزةاآلرامية و والعين والحاء والهاء قد تنقلب في 
  .اآلرامية السريانيةالعربية، هي: أعا 
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فكلمـــة: حمـــار  الهمـــزة والخــاء،آلـــت إلــى و  ضــاعت حـــروف الحلــق كلهـــا شـــوريةوفــي األ
  ٕامرو األشورية.: حمور العبرية، ومارا السريانية، و ، هيوالحبشية العربية

المد القصيرة، وهي الفتحة والكسرة والضمة، والطويلة، وهـي األلـف واليـاء أصوات وأما 
الوحيد في كـل اللغـات السـامية، كمـا يقـول موسـكاتي،  هو المدود في العربيةنظام فوالواو، 

   مضبوطًا.مثله تمثيالً وي نظام المد في السامية األمناظر ي الذي

وٕاحــدى خصــائص اللغــة الســامية األم أنهــا لغــة إعــراب، تتحــدد فيهــا وظيفــة الكلمــة فــي 
  الجملة بتغيير الحركات في أواخر الكلمات.

  يقول موسكاتي: والعربية، كما

  . )١("تحتفظ بنظام تصريف السامية األم كله، حالة الرفع، وحالة الجر وحالة النصب"

أمــا فــي غيــر العربيــة، فقــد ضــمرت عالمــات اإلعــراب فــي األشــورية، فصــارت مخففــة، 
  الثالثة. اإلعراب مع حاالت وتستخدم مختلطة دون تمييز

والسريانية والعبريـة، ولـم يتبـق منهـا سـوى آثـار وضاعت عالمات اإلعراب من اآلرامية 
وبقايا، مثل بقاء الفتحة في صورة ألف في آخر الكلمة الدالة على الحركـة نحـو مكـان فـي 

  العبرية، وفي أواخر الظروف في اآلرامية والسريانية.

فمثًال: بابال في العبريـة تعنـي التوجـه نحـو بابـل، أو: إلـى بابـل، وتحتـا وبـارا هـي تحـت 
  ارج في اآلرامية والسريانية.وخ

الجامـدة، مثـل  الكلمـات وتحتفظ اآلرامية والسـريانية بعالمـات اإلعـراب أيضـًا فـي بعـض
الرفــع فــي أســماء القرابــة: أبــو وأخــو وحمــو، والجــر فــي ضــمير المخاطبــة وضــمير الغائــب، 

  والنصب في ضمير المخاطب وضمير الغائبة.

عالمــة الرفــع فــي األعــداد فقــط، وضــاعت والحبشــية احتفظــت بعالمــة النصــب عامــة، وب
  منها عالمة الجر.

                                                           

  .١٦٢) مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن، ص ١
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وتحتفظ العربية بصيغ اإلعراب السامية األم لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث كاملة، 
وغيرهــا مــن اللغــات الســامية إمــا فقــدتها فقــدانًا تامــًا، أو تحــتفظ بهــا فــي بعــض الصــور أو 

شــتبه صــيغة الجمــع بصــيغة التثنيــة، الكلمــات دون األخــرى، وفــي بعضــها، كاألوغاريتيــة، ت
وفي السريانية يحل األلف والنون في بعض صـيغ جمـع التأنيـث محـل األلـف والتـاء، وفـي 

  العبرية تمتد الياء في جمع المذكر من حالة النصب إلى حالة الرفع.

من  الكلمات فيها تتكون، لغات السامية، كما تعرف، أنها لغات اشتقاقلما تنفرد به امو 
 ليوافـق الجـذر بنيـة بتحـوير أي، صـرفي ميـزان بموافقـة معانيهـا تتنـوعجذور أو أصول، ثـم 

  ثابتة. وزاناً أ

ــــى العربيــــةو   ــــادة عــــدد حروفهــــا  ،وأصــــول الكلمــــات بالجــــذور الســــاميات أغن ــــوع و لزي تن
يـؤدي ، فزيادة حرف واحد إلى حـرفين كله الواسع على الجهاز الصوتي مخارجها وتوزيعها

جـذرين ينـتج الحرفـان وحـدهما سـوى ، بينمـا ال ثالثيـة جـذورتسـعة وليـد إلى تديل بينها بالتب
  اثنين.

، إلــى اثنــي عشــر ألــف جــذرالعــرب لســان ويصــل عــدد جــذور الكلمــات أو أصــولها فــي 
في عدد الجذور ، بينما ال يتجاوز أصول من السامية اللغات من غيرها في ما كل حويوت

  .ثالثة آالف جذرأي من السريانية والعبرية 

 شتقاق وتكـوين الكلمـات مـن الجـذور بالتصـريفأن اال، اللغات الساميةمن خصائص و 
 كــل صــيغ وتســتوعب فــي الجــذر الواحــد، وزاناألبــ ، والعربيــة أغنــى اللغــات الســاميةوالــوزن

معــان،  مـن يتبعهـا ومـابكـل مـا فـي السـامية األم مــن صـيغ االشـتقاق، تحـتفظ و التصـريف، 
 الصــيغ بمعظـم وتحــتفظمثـل اسـم الفاعــل واسـم المفعــول وتصـريف الضـمائر مــع األسـماء، 

بينمــا تقتصــر الســريانية والعبريــة الموصــولة،  واألســماء اإلشــارة وأســماء للضــمائر األصــلية
  على صيغة أو اثنتين لالشتقاق في كل جذر.وجل اللغات السامية األخرى 

، األم، ال وجود لها سوى فـي العربيـة والحبشـيةوهي من السامية وصيغ جمع التكسير، 
وال وجود له في الحبشـية،  إال في العربية واألوغاريتية، ستعمل استعماًال كامالً والمثنى ال ي
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فــي الســريانية حفــظ ولــم يُ  وهــو منــدثر فــي اآلراميــة،ويســتعمل بصــورة محــدودة فــي العبريــة، 
  اثنتان ومائتان. :كلمتين من العدد، هما في سوى

ئهـــا بجـــذور الكلمــات واســـتيعابها لكـــل وجـــوه التصـــريف فـــي اولزيــادة حـــروف العربيـــة وثر 
 مـع المترادفـات فيها فتكثرتحوي العربية ثروة كبيرة من المفردات والكلمات، الجذر الواحد، 

 الواحـــد المعنـــىعـــن  أوأو صـــفته  الشـــئ اســـم عـــن التعبيـــر يمكـــن ثَـــم ومـــن، دالالتهـــا تعـــدد
يربــو عــدد الكلمــات و مختلفــة،  وجــوهذات دالالت متنوعــة أو تصــفه مــن ، متعــددة بكلمــات

  .ما في السريانية والعبرية زيادة هائلة على هاوالمفردات في

فاألسد في العربية له عشرات األسماء التي تصف نوعه ومراحل عمره وشكله وصـفاته 
والنهاس الهمهام و والعباس  رغامة والهيصردالليث والهزبر وال وطباعه، ومن هذه األسماء:

الــذكر أريــه وأري لألســد ، أمــا فــي العبريــة فلــيس ســوى ســتة أســماء حصــرًا، وهــي: والحيــدرة
ــالبــالغ،  وشــحل لألســد شــديد الزئيــر، وكفيــر للشــبل الصــغير، ، أو أنثــاه البالغــة ةأَ و ولبــي للُب
  .ومعناها القوي الشديدوهي ليث العربية، وليش 

ن غير العربية من اللغات السامية، كالسريانية والعبرية، تحوي أفهو عجيب حقًا، الأما و 
توجـد هـذه تحمل معناها، بينمـا  ال جذور لها في معجمهاو على صورة واحدة كلمات جامدة 

وهــو مــا يعنــي فــي العربيــة،  الــذي تحملــه صــورتها الجامــدةهــذا بمعناهــا  ومشــتقاتها الجــذور
  تقت منها كلمات السريانية والعبرية!!ضرورة الرجوع للعربية لفهم األصول التي اش

 ،يبثهـا الموتـورون مـن العربيـةت التـي جعلتـك الضـالالأو كنت فـي شـك مـن ذلـك، فإذا 
أقـرب إلــى عــدم  ،باللـيص ســتاناألميـين فــي ويشـيعونها مــن هـذه الضــالالت  ومـن يتلقفــون

المطــــران إقليمــــيس يوســــف داوود  التصــــديق، فهــــاك إقــــرار إمــــام الســــريان وفقيــــه الســــريانية
  و اللغة السريانية:حالموصلي السرياني، وشهادته في كتابه: اللمعة الشهية في ن

ــات المعروفــة بالســامية، وأشــهر ... " ــم اعلــم أن اللغــة الســريانية هــي إحــدى اللغ ث
ــا  ــروعهن، وٕانمــا ذكرن ــة والســريانية والحبشــية وف ــة والعبراني ــات الســامية هــي العربي اللغ

ــين هــي أشــرف العر  ــع المحقق ــاعتراف جمي ــة ب ــات الســامية، ألن العربي ــين اللغ ــة أوًال ب http://www.al-maktabeh.comبي
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اللغات السامية من حيث هي لغة وأقدمهن وأغناهن، ومعرفتها الزمـة لكـل مـن يريـد أن 
  )١(يتقن حسنًا معرفة سائر اللغات السامية، وال سيما السريانية"

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٨حو اللغة السريانية، ص) اللمعة الشهية في ن ١
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  دسائس غربية
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  نولدكه

  الغرب:عقدة  •
ـــــول المستشـــــرق البريطـــــانى  ـــــى مـــــدى تاريخـــــه يعـــــاني دائمـــــًا، كمـــــا يق ـــــه وعل الغـــــرب كل

  مونتجومري وات:

"أزمة عدم ثقة بالنفس أمام اإلسالم، وينتابه في مواجهته شعور بالقصور وٕاحساس 
  )١(بالنقص"

  : ومن ثم

ــدائم لصــورة اإلســالم ضــروريًا لتعويضــهم عــن إحساســهم   "كــان تشــويه الغــربيين ال
  . )٢(لنقص"با

فقدان الغرب لثقته فى نفسه واهتزازه أمام اإلسالم وفقدانه لعقالنيته واتزانه، مع شـعوره و 
بالعجز فى مواجهته، علتـه، كمـا فسـرها مـؤرخ الغـرب األشـهر أرنولـد تـوينبي، ضـعف بنـاء 
الحضارة الغربية ونواتهـا المكونـة لهـا أمـام بنـاء اإلسـالم ونواتـه المكونـة لحضـارته وعالمـه، 

الذي مكن اإلسـالم، علـى قلـة فـى الَعـدد وفقـر فـى الُعـدد، مـن أن ينتـزع قلـب وهو الضعف 
الغـرب وجـل الـبالد التــي كـان يبسـط عليهــا سـيادته، لتصـير هـي نفســها قلـب اإلسـالم وجــل 

  بالده. 

، وهـــي بذرتـــه والنصــوص المكونـــة لهــا العلــة هـــي ضــعف عقائـــد الغــرب وبنيتـــه الفكريـــة
مـــام نـــواة اإلســـالم، وهـــي بنـــاؤه العقائـــدي المتكامـــل ونواتـــه التـــي خـــرج منهـــا وتكـــون بهـــا، أ

                                                           

، ترجمـة: دكتـور عبـد الـرحمن ٢٢٦مونتجمرى وات: اإلسالم والمسيحية في العالم المعاصر، صالمستشرق البريطاني ) ١(
  م.١٩٩٨عبد اهللا الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

، القـاهرة، الشـروق دار، أمـين أحمـد حسـين: ، ترجمـة١١٢وات: فضل اإلسالم على الحضارة الغربية ، صمونتجومري ) ٢(
  . م١٩٨٣
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، مـع وعـي الغـرب بهـذا الضـعف ورسـوخ قرآنًا وسـنة ،الوحيونسيجه الشامل المتماسك في 
  هذا الوعي في تاريخه.

وفــى الغــرب وتاريخــه هــو  بمــا يعلــم يقينــًا أنــه لــيس فيــه، بــل فيــه اإلســالميرمــي  والغــرب
  األديان في أكسفورد كارين أرمسترونج : وحضارته، إذ اإلسالم، كما تقول أستاذة

  !!)١("أصبح يرمز لكل ما نتمنى أن ننفيه عن ذواتنا"

  الغرب واإلسالم كما قالت العرب: رمتني بدائها وانسلت!ف

  :أصل المسألة •
عيه الحثيـث لنفـي ، سـوسـوءاته التـي ينسـل منهـا برمـي اإلسـالم بهـا وٕاحدى أدواء الغـرب

المضـني إلثبـات علمائـه  كفاحو أصالة الوحي الذي تنزل على النبي عليه الصالة السالم، 
معاهــد األبحــاث ومراكــز حولــه أقــاموا كانــت هــي المحــور الــذي ، و هــاونالفرضــية التــي يتوهم

نتجـوا الدراسـات ، ومن خاللها أالمناهج أرسواوضعوا العلوم و ، ومن أجل إثباتها االستشراق
فـي هـم أول مـن يـوقن و ، عاهـدتوارثـوا بثهـا فـي الجامعـات والم، ولترسـيخها وأسسوا المدارس

  .ببطالنهاقرارة أنفسهم 

مــن عنــد نفســه، وأنــه  القرءانأتــى بــن النبــي عليــه الصــالة والســالم أ وهــذه الفرضــية هــي
وشـعائر، ومـن إرشـاد وآداب، ومـن قـيم وأخـالق، ومـن  ، ومن شـرائعجمع ما فيه من عقائد

زعــم أنــه مــن كــان يهوديــًا ف، ســابقة عليــهالــديانات والمعــارف ال، مــن مصــادر معــارف وعلــوم
مـن كـان مسـيحيًا ، و وآراميـة عبريـة يهوديـة مصـادر مـن القـرءانعليه الصالة والسالم ألـف 
  يونانية.و  سريانية مسيحية مصادرادعى أنه جمع ما فيه من 

اليهــودي األلمــاني  وآراميــة مــن مصــادر يهوديــة عبريــة القــرءانالــذين زعمــوا تــأليف مــن ف
مـاذا أخـذ محمـد مـن ، في كتابـه: م)١٨٧٤-م١٨١٠( Abraham Geigerأبراهام جيجر

   ?Was hat Mohammed aus dem Judentume aufgenommen اليهوديـة 
                                                           

، سـطور، عنـاني محمـد. ود،  نصـر فاطمـة. د: ، ترجمـة٣٧كارين أرمسـترونج: سـيرة النبـى محمـد، صأستاذة األديان ) ١(
  .  م١٩٩٨، القاهرة،  ٢ط
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واليهــودي األلمــاني اإلنجليــزي هــرتفيج هرشــفيلد  م،١٨٣٣ســنة  ،Bonn المطبــوع فــي بــون
Hartwig Hirschfeld )القـرءانم)، في كتابه: العناصـر اليهوديـة فـي ١٩٣٤-م١٨٥٤ 

Juedische Elemente im Koran واليهــوديم، ١٨٧٨، المطبــوع فــي بــرلين، ســنة 
)، فـــي كتابـــه: آثـــار م١٩٥٧-م١٨٨٢(  Israel Shapero إســـرائيل شـــابيرو األمريكـــي
 Die Haggadischen Elemente im القــــرءانفــــي قصــــص  )•(الهاجــــاداه

Erzählenden Teil des Korans ، واليهــودي م١٩٠٧المطبــوع فــي بــرلين، ســنة ،
، فـي كتابـه: أصـول )م١٩٣٦-م١٨٥٨(   David Siderskyرسكي  يالفرنسي دافيد سد

 Les Origines des Légendesوفـي حيـاة األنبيـاء  القـرءاناألسـاطير اإلسـالمية فـي 
musulmanes dans le Coran et dans la Vie des Prophètes, Paris, 

    .م١٩٣٣، المطبوع في باريس، سنة 1933

ـــذين و  ـــةمـــن مصـــادر  القـــرءانادعـــوا جمـــع مـــن ال األيرلنـــدي ، مســـيحية ســـريانية ويوناني
م فــي بيئتــه الم) فــي كتابــه: أصــل اإلســ١٩٥٢-م١٨٧٦( Richard Bellريتشــارد بــل 

، الصـادر عـن The Origin of Islam in its Christian Environment المسـيحية
 Tor، والســويدي تــور خوليــو أندريــه م١٩٢٥، ســنة Edinburgh مطبعــة جامعــة إدنبــره

Julius Andræ )ليبكـوبنج م) أســقف ١٩٤٧-م١٨٨٥Linköping :أصــل ، فــي كتابـه
، الصـادر فـي  Der Ursprung des Islams und Christentumم والمسـيحيةالاإلسـ
  م.١٩٢٦سنة ، Stockholmكهولم و ست

هو أن جمـع دعـاواهم معـًا يبطلهـا  في عماية تلفيقهم ما لم يفطن إليه هؤالء المزورونو 
ال يعــرف  لــد وعــاشيترتــب عليــه أن النبــي عليــه الصــالة والســالم الــذي وُ فجمعهــا جميعــًا، 

المعزولة عـن مراكـز و المتصارعة بقبائلها المفككة  بيداء جزيرة العرب، وفي القراءة والكتابة
الحضــارة، كــان فقيهــًا فــي ديانــات عصــره كلهــا، وخبيــرًا فــي جميــع لغاتهــا،  ومقــرات المدنيــة

  مخطوطاتها!!و  تراثها منوجامعًا لكل ما أنتجته 
                                                           

 وتفسـيراتهم، والهاجـاداه أقاصـيص، وھ�و ش�روح الرب�انيين الش�فوية   מדרשھي أحد قس�مي الم�دراش   ַאָּגָדה) الهاجاداه  ••••
، وهــو تفســير الشــريعة ֲהָלָכהومــواعظ وأمثــال لتقريــب نصــوص التــوراة، والقســم الثــاني مــن المــدراش هــو الهاالخــاه  وحكــم

 وشرح الطقوس.

http://www.al-maktabeh.com



~ ٥٦ ~ 

 

 تعسـف هـذهومصـدره اإللهـي، لـيس فقـط  القـرءاناآلية الكبرى علـى أصـالة الـوحي فـي و 
أو أن يحــوز مــن  ،المعــارف كلهــا واســتحالة أن يجمــع أحــد فــي زمــان نزولــه هــذه، الفرضــية

جمع أشتاتها، فضًال عن أن يكون هذا البشـر استخراجها و المصادر واللغات ما يمكنه من 
  .في بيداء جزيرة العرب

علــى مــا كــان قبلــه مــن الكتــب والمصــادر  القــرءانهيمنــة الــوحي فــي اآليــة الكبــرى هــي 
ليست هي تلـك التـي فـي  القرءانإسرائيل في  وموسى وبن محورهافالقصة التي ، والمعارف
  .ليست هي تلك التي في األناجيل القرءانفي  وحياة المسيح من مهده إلى رفعهالتوراة، 

، منـه صدق ماق صد بل ليُ  ،ال ليكرر ما في التوراة واألناجيل أو ينسخه ،جاء القرءانف
ناســـق ، فـــي نســـيج شـــامل متوُبـــدلُحـــرف  مـــا أصـــله إلـــى عيـــديو ، ُنســـيضـــاع و  بمـــايـــذكر و 

  ، نقية من اختالفات التوراة وتضاربات األناجيل.جانسةوسبيكة مت

����{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o����  

  ).٤٨(المائدة: 

عــــن األصــــول اليهوديــــة والمســــيحية لقصــــص  األســــطورية هــــذهرضــــية المستشــــرقين فو 
تكـون  لكيضموها إليها عوها منها و فر أسطورة أخرى، واكبها ، وما فيه من معارف القرءان

ليست عربية خالصة، وأن في  القرءاندعامة لها ووسيلة لتأكيدها وترسيخها، وهي أن لغة 
القصـص ، دخلـت إليـه مـع واليونانيـة مـن العبريـة واآلراميـة والسـريانية اً كلماته وتعبيراته آثار 

  المكتوبة بهذه اللغات.مصادر الوالمعارف التي اقتبسها من 

والتـي هـي نفسـها  ،ها مـن الفرضـية األولـىولـدو التـي  ،توكيـد الفرضـية الثانيـةومن أجل 
دعامته التنقيب عـن كلمـات فـي ابتكر المستشرقون أسلوبًا ال دليل عليه، في أذهانهم و م وهْ 

 وعـــن ،فيـــهها األخـــرى صـــور اشـــتقاقو وعـــن أخواتهـــا  ،داخلـــه وعزلهـــا عـــن ســـياقها القـــرءان
 ،كلمـة عبريـة أو آراميـة أو سـريانيةالتقـاط ثـم  منهـا، واشـتقت العربيـة في الموجودة أصولها

أو ال تشــبهها مطلقــًا مــع التالعــب صــوتيًا مــن قريــب أو مــن بعيــد،  يــةالقرءانالكلمــة  تشــبه
  .زعم أن هذه هي أصل تلكلتقريبهما، ثم الهما بحروف
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 القــرءان، وكلمــة: صــدقة فــي اآلراميــة Zakut: زاكــوت كلمــة اأصــلهأن وا زعمــالزكــاة ف
فـــي  ومـــا كـــان مـــن مـــادة: نفـــقوالمنـــافقون العبريـــة،  Sedaka مـــن ِصـــداقا عنـــدهم مـــأخوذة
: عيـد عنـدهم مجلوبـة مـن ، وكلمـة:الحبشـية Nafaka : نافاقـااقتبـاس مـن قالوا إنه القرءان
  !!رومانية الالتينيةال Geniusجينيوس السريانية، والجن من  Aedaعيدا 

 بعـض األميـينمنهج المستشرقين هذا الذي يزعمون أنه علمي، وتابعهم فيه ويقرب لك 
التي يمكنـك بهـا  أنه هو نفسه الطريقة العلمية المعملية الفذةأن تعرف  ،في بالليص ستان

الشـــيخ  فــي بغــداد وراقينكبيــر الـــ أن تجــزم أن أديــب اإلنجليـــز األشــهر شكســبير هـــو نفســه
وأفــالم الحركــة الصــيني تؤكــد بهــا واضــعًا ســاقًا علــى ســاق أن بطــل الكــونج فــو زبيــر، وأن 
  فتوة الحسينية زكي حسان!!ليس سوى جاكي شان 

وما فيهـا مـن تالعـب  ،في االستداللعلى هذه الطريقة  تفصيلية وقبل أن نعرفك بأمثلة
   سيرتها ومن ابتكروها.نبذة عن  طرح لما يخالفها وينقضها، إليكمع  حيلو 

، كانــت مــع دراســة القــرءانالطريقــة فــي تلفيــق أصــول غيــر عربيــة لكلمــات  بــاكورة هــذه
فـي  عجميـةالكلمـات أل، عنوانها: Aloys Sprengerلمستشرق النمساوي ألويز سبرنجر ل

م، فـي ١٨٥٢، نشـرها سـنة Foreign Words Occurring in the Quran القـرءان
  فــي كلكتــا فــي الهنــد  لبنجــاللالعــدد الحــادي والعشــرين مــن مجلــة الجمعيــة اآلســيوية 

Journal of Asiatic Society of Bengal   ، لجمعيةاوكان هو نفسه سكرتير.  

 Die aramäischen Fremdwörter imعربيـة فـي الراميـة كتـاب: الكلمـات اآلثـم 

Arabischenفــــي هولنــــدا،  م، عــــن مطبعــــة بريــــل بمدينــــة ليــــدن١٨٨٦ ، الصــــادر ســــنة
-م١٨٥٥(      Siegmund Fraenkel سـيجموند فرنكـل  األلمـانياليهودي  للمستشرق

  ، وهو أحد تالميذ تيودور نولدكه.)م١٩٠٩

نفســه، فــي كتابــه: تــاريخ أمــا أشــهر رؤوس هــذه الطريقــة فــي التلفيــق، فتيــودور نولدكــه 
 ســنة، Göttingen جــوتنجن فــيذي صــدر الــ، Geschichte des Qorâns القــرءان
 Arthur آرثـر جفـريسترالي األمريكي وأسـتاذ اللغـات السـامية ثم المستشرق األ ،م١٨٦٠
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Jeffery :الذي توسع في هذه الطريقة في االستدالل، وبلغـت ذروتهـا وتمامهـا مـع كتابـه ،
، The Foreign Vocabulary of The Qur'an القرءانفي  ةاألعجميالكلمات معجم 

سنة  في الهند، وطبع في بريطانيا Barodaالشرقية في بارودا  الدراسات ذي نشره معهدال
أعجميــة أو غيــر قــال إنهــا جمــع بضــع مئــات مــن الكلمــات التــي قــام فيــه بالــذي و م، ١٩٣٨
  عربية.

طـريقتهم ، لترى منهـا همامن بعض األمثلةتعريفًا بكتابي نولدكه وجفري، مع  واآلن إليك
  والكلمات األعجمية، وما يرتبونه على هذه المقارنة. القرءانفي المقارنة بين كلمات 

م، ثـم صـدرت ١٨٦٠فقد صدرت طبعته األولـى سـنة  ،القرءانأما كتاب نولدكه: تاريخ 
وٕاعـادة  ، وقـد أشـرف علـى تنقيحهـا وتوسـعتهافـي ثالثـة أجـزاء طبعته الثانية منقحـة موسـعة

، Fridrich Schwallyمــــن تالميــــذ نولدكــــه، همــــا فريــــدريش شــــفالي  ثالثــــة صــــياغتها
الجزء ، فـOtto Pretzlوأوتـو برتسـل  ، Gotthelf Bergstraser وجوتهلـف برجشتراسـر

، يالقرءانــعــن: تــاريخ الــنص ، والثالــث القــرءانجمــع ل، والثــاني: القــرءانعــن: أصــل األول 
 المستشــرق إلــى العــام علــى تنقيحهــاطبعــة الثانيــة التــي كــان المشــرف لهــدى شــفالي هــذه اأو 

  .Ignaz Goldzehr جولدتسيهر إجناتس المجري اليهودي

 بالفرضية نولدكه هافتتح، القرءانخصصه ألصل هو بداية كتابه و الذي  ،والجزء األول
، وكـل صـريحة واضـحةللقـرآن  ةوالمسـيحي ةل اليهوديـو عـن األصـ التي أخبرناك بها األولى
  :زعم أنمن أجل إثباتها، ف ليس سوى وسائل بعدهاالضخم من في كتابه  ءما جا

ــ" ــوحي هــو ب ــةنصــوص شــك الال المصــدر الرئيســي لل  Jewish المقدســة اليهودي

Scriptures تحمل آثار هذا المصـدر بوضـوح،  األولى في السوركلها محمد عقيدة ، و
، بل وكثيـر القرءانقصص األنبياء في معظم أن إلثبات كثير مناقشة ولسنا بحاجة إلى 

... بعـــض  هـــي ذات أصـــل يهـــودي Dogmas and Laws عقائـــده وشـــرائعهمـــن 
ــائهم علــى وثنيــتهم، علــى معرفــة قبــل ظهــور اإلســالم كــانوا، رغــم شــعراء المشــاهير  بق

ــارهم بالمســيحية،  ــي أفك ــراتهم، وتظهــر آثارهــا ف ــوتعبي ــن أن ن ــم يمك مشــاركة رى ومــن َث
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وبـال ...  ةاليهوديـثار اآلمع  الوحي في تكوين Christian Counterpart مسيحية
  )١("شفويًا من اليهود والمسيحيينأفكاره وتعاليمه الجزء األكبر من شك لقد تلقى محمد 

والفرضــية األولــى، كمــا قــد علمــت، يتبعهــا تلقائيــًا توليــد الفرضــية الثانيــة منهــا، لتكــون 
 والمســيحية اليهوديــةعــن األصــول ودسائســه أوهامــه نولدكــه فــي ثنايــا اســتدل دعامــة لهــا، ف

مقتبســـة بلفظهـــا ومعناهـــا مـــن هـــذه أنهـــا زعـــم أنهـــا غيـــر عربيـــة و ات مـــكلبعبـــارات و  للقـــرآن
  .األصول

• á�à�ß�Þá�à�ß�Þá�à�ß�Þá�à�ß�Þ:  

مـأخوذة  ال إلـه إال اهللا، :فـي عبـارةم الاإلسـأكاذيب نولدكه، فزعمه أن شـهادة فأما ذروة 

فقـرة جـاءت فـي ال، التـي    وهـي عبـارة:من صيغة أصـلها يهـودي، 
الفقـــرة مــن ســـفر صــموئيل الثــاني، وفــي  اني والعشــرينمــن اإلصـــحاح الثــثالثــين وال لثــةالثا
فــي ترجمتهــا اآلراميــة ، و مــن ســفر المزاميــر امن عشــرالثــمــن اإلصــحاح انيــة والثالثــين الث

الــــذي هــــو الترجمــــة اآلراميــــة للتــــوراة وكتــــب  ،: Targum الترجــــوم
أو ، Peshitta اشــيطَ فــي البِ  ترجمتهــا الســريانية: األنبيــاء العبريــة، و 

  عهدين القديم والجديد.البسيطة، وهي الترجمة السريانية لل

شـهادة النبـي عليـه الصـالة والسـالم اقتـبس العبـارة التـي زعـم نولدكـه أن نـص  أوالً  إليكف
  :الترجمة العربية الرسميةفي  على لسان داوود،وهي ، نهااإلسالم م

  .)٣(،)٢(ِإلِهَنا؟" َغْيرُ  َصْخَرةٌ  ُهوَ  َوَمنْ ، الرب  َغْيرُ  ِإلهٌ  ُهوَ  َمنْ  "َألنهُ 

  :)٤(فهو العبرية، كتب األنبياءوأما أصلها في 
                                                           

1 ) Theodor Nöldeke, Gotthelf Bergsträßer, Friedrich Schwally, Otto Pretzl: The History 
of the Qurʾān, P5, 13, Edited and Traslated by: Wolfgang Behn, Brill, Leiden, Boston, 
2013. 

  .٣٢: ٢٢يل الثاني: ئ) صمو  ٢
 .٣١: ١٨) مزامير:  ٣
، الجامع��ة ا!نطوني��ة، توزي��ع: المكتب��ة ٥٣٤) ا!ب  ب��ولس الفغ��الي وأنط��ون َع��وكر: العھ��د الق��ديم عب��ري عرب��ي، ص ٤

  م.٢٠٠٧البولسية، لبنان، الطبعة ا!ولى، 
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  :معناها الحرفيو 

ر من دون إلهِ إيل من دون يهوه،  نْ ألْن مَ " ناومن مصو"  

ومـا هـو راسـخ فـي رأسـه  ،يثبت ما يعتقـدهلكي في غمرة تنقيبه ه إلى أنفطنت  فلعلك قد
 شـــهادة أصـــل هـــي القـــديم العهـــد عبـــارةأن مـــن يخـــاطبهم  رؤوس فـــي يـــدقلكـــي و ا، ابتـــداءً 

، الـــذي يقـــول إنـــه يفحـــص نســـيجه نفســـه القـــرءانالطـــرف عـــن أن  نولدكـــه غـــض، اإلســـالم
يخبـــر أن تعريـــف نفســـه  القـــرءانفحصـــًا منهجيـــًا، ويخضـــع نصـــه ولغتـــه للتحليـــل الشـــامل، 

هو رسالة جميع األنبياء إلى أقوامهم ومن أرسلوا وهدايتهم إليه، الحق، الواحد البشر باإلله 
  إليهم.

����P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A����.  

  .)٢٥(األنبياء: 

ولكنه ليس وحيـًا مـن ، Revelation بأنه وحي القرءانيصف ه أنوعلة نولدكه أصلها 
فــي وحـي بمعنـى اإللهامــات والخـواطر التــي تكونـت هـو عنــده بــل السـماء ومـن عنــد اإللـه، 

  :وعرفها عاصرهافترض أنه ا من المصادر التي ونفسه النبي عليه الصالة والسالمعقل 

ة تراكمـت فـي يـددر له أن يهـز العـالم مـن عناصـر عدلقد تكون الدين الجديد الذي قُ "
إذا  Insignificantهذا الدين كـان ضـئيًال ، وٕاسهامه هو نفسه في تكوين وعي محمد

، فيمــا عــدا Foreign Borrowings مــا قــورن بالعناصــر الخارجيــة التــي اســتعارها
  )١(الجزء الثاني من شهادة اإلسالم: محمد رسول اهللا"

التفسير الواضـح المسـتقيم  نولدكه ، تركومن أجل علته، وما ترتب عليها من فهم سقيم
وهو أن مصدر العبارتين واحد، إلى التفسير الملتوي، الذي نصًا،  القرءانالذي نص عليه 

 وهـي أن النبـي الـذي يقـر نولدكـه نفسـهقوام له من غيرها،  ال فرضية أسطوريةالبد له من 

                                                           

1 ) The History of the Qurʾān, P15. 
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 وأنـه لـم يكـن لـه معرفـة بلغـات غيـر العربيـة، يعـرف القـراءة والكتابـة،لـم يكـن أنـه  في كتابـه
  ترجماتها اآلرامية والسريانية!!بالعبرية و كتب األنبياء كان خبيرًا ب

وما غض عنه نولدكه الطـرف أكثـر وعمـدًا، أن العبـارتين وٕان كـان لفظهمـا متقاربـًا فـي 
داخــل بــون شاســع فــي الفحــوى والعقيــدة المحمولــة فــروق لغويــة وأســلوبية، و ظــاهره، فبينهمــا 

  كل منهما.

في صـيغة  وجل حاسمة قاطعة تنفي األلوهية عن كل ما سوى اهللا عز فشهادة اإلسالم
اإللــه الحــق الــذي ال إلــه غيــره، وكــل إلــه  ذات لــم علــىفيهــا اســم عَ  واهللا، الحصــر والقصــر

رب العـــالمين جميعـــًا والموجـــودات جميعهـــا، أكوانـــًا ومخلوقـــات ســـبحانه  هـــوغيـــره باطـــل، و 
  .وخالئق

����{�z�y�x�w�v�u{�z�y�x�w�v�u{�z�y�x�w�v�u{�z�y�x�w�v�u����  ).٩النمل:(����������������

����¿¿¿¿����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�ÀÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À����  :١٦(الشعراء.(  

يهـوه، تنفـي فـي صـيغة التسـاؤل وجـود إلـه سـوى فهـي  ،أما عبارة العهد القـديم وترجماتـه
  الذي هو إله بني إسرائيل فقط، وهم وحدهم دون العالمين شعبه.

هـي نفسـها تنتهـي بـأن ، التي زعم نولدكه أنها أصـل شـهادة اإلسـالم عبارة العهد القديمو 
  إلى بني إسرائيل وتحصر معرفته بهم:تنسب اإلله 

  ر من دون إلهنا"ن مصو "ومَ 

إلــى يهــوه، وزعمــوا أنــه ممــا أوحــي إلــى نســبه كتبــة التــوراة مــا فــي آخــر هــاك نموذجــًا و 
  موسى عليه السالم، أول أنبياء بني إسرائيل:

، َوَأَنـا ُأْخـِرُجُكْم ِمـْن َتْحـِت َأْثَقـاِل اْلِمْصـِرييَن َوُأْنِقـُذُكْم ٦" بِلذِلَك ُقْل ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل: َأَنا الـر
 َوَأتِخُذُكْم ِلي َشـْعًبا، َوَأُكـوُن َلُكـمْ ٧ِمْن ُعُبوِديِتِهْم َوُأَخلُصُكْم ِبِذرَاٍع َمْمُدوَدٍة َوِبَأْحَكاٍم َعِظيَمٍة، 

  .  )١(ِإلًها"
                                                           

  . ٧-٦: ٦) خروج: ١
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: ِإْســرَاِئيلَ  ِإلــهُ  الــرب  َيُقــولُ  هَكــَذا: «ِلِفْرَعــْونَ  َوَقــاالَ  َوَهــاُرونُ  ُموَســى َدَخــلَ  ذِلــكَ  َوَبْعــدَ ١"
يةِ  ِفي ِلي ِلُيَعيُدوا َشْعِبي َأْطِلقْ  ١(»اْلَبر(  

وضــــعه الكتبــــة علــــى لســــان ميخــــا، وهــــو مــــن أنبيــــاء بنــــي إســــرائيل  ثالثــــاً وٕاليــــك مثــــاًال 
، ولـيس فقـط، بـل ال يشـاركهم فيـه أحـد ونصـوا فيـه علـى أن يهـوه إلههـم وحـدهم ،المتـأخرين

  :وأن لكل قوم غيرهم إلههم

" ُعوبِ  َجِميعَ  َألنَيْسُلُكونَ  الش  ِباْسمِ  َنْسُلكُ  َوَنْحنُ  ِإلِهِه، ِباْسمِ  َواِحدٍ  ُكل  بِإَلـى ِإلِهَنـا الـر 
  .)٢(َواَألَبِد" الدْهرِ 

بـين ألفـاظ أي الظـاهر وما لم ينتبه إليه نولدكه، في عماية تلفيقه، أنه إذا كان االشتباه 
ينهض وحده دلـيًال علـى أن إحـداهما االختالف العميق بين فحواهما، إسقاط ، مع عبارتين

  اد األوثان!ب القديم نفسها في أناشيد عُ لكان أصل عبارة العهد مأخوذة من األخرى، 

تكــاد التــي ينــاجي فيهــا داوود إلــه بنــي إســرائيل الواحــد، فهــاك ألفــاظ عبــارة العهــد القــديم، 
إلهه آتون، الـذي  وُيعظم تكون هي هي، على لسان إخناتون في أنشودته التي يناجي فيها

ــ اإللــه الواحــد األحــد ل، ولــيس هــو شــمس تخــرج منهــا أشــعة فــي صــورة أيــدي تنتهــي بالص
  واجب الوجود كما يدعي المضللون من دعاة الفرعونية:

  )٣("معه خرآ إله يوجد ال اإلله الواحد الذى أنت"

ــًا، بر وكمــا تــرى،  أن  تنحصــر فــياهينــه مــنهج المقارنــة واالســتدالل الــذي يســمونه علمي
الحســـينية زكـــي وأن جـــاكي شـــان هـــو ال ريـــب فتـــوة ، شكســـبير البـــد أن يكـــون الشـــيخ زبيـــر

  .، مع إهالة التراب على كل ما ينقض ما يلفون ويدورون من أجل الوصول إليهحسان

  

                                                           

  .٥:١) خروج:  ١
 .٥: ٤) ميخا: ٢
 وعل�ي، ا8س�كندري عمر: مراجعة ، ترجمة: دكتور سليم حسن،٣٠٤جيمس ھنري برستد: فجر الضمير، صالمؤرخ )  ٣

  .م١٩٥٨، مصر مكتبة، أدھم
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• ����D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A����:  

  :القرءانفإليك األصل اليهودي الذي ابتكره نولدكه للبسملة في 

، والتـي In The Name of God"وأما الكلمات التي تفتـتح بهـا السـور: بسـم اهللا 
 The Bible البسـملة، فيوجـد أصـلها فـي الكتـاب المقـدسيسـميها العـرب التسـمية أو 

فـي غيـر رؤوس  فيهما البسملةاللتان ترد  القرءانتان في الوحيدعبارتان لومن َثم فا... 
  )١(دون شك إلى مصادر يهودية" يمكن العودة بأصلهما )••••(السور

، كــان هـــذا هـــو هـــذهدعـــواه ثبــات ، التــي خصصـــها نولدكـــه إل١٧٢وفــي الحاشـــية رقـــم: 
  برهانه عليها:

 ، فـي العهـد القـديم، وعبـارة::قارن البسـملة بعبـارة "
  )٢(في العهد الجديد"

إذا بـدأ مضـاهاته بـين البسـملة ونولدكه، كما البد فطنت، يقـرطس مـن يقـدم لهـم كتابـه، 
 ����|�{|�{|�{|�{���� :خوذة منها بإسقاطأوبين المصادر اليهودية التي يقول إنها م القرءانفي 

فـــي  اإللـــهن أويخشـــى إن وضـــعها أن ينتبـــه مـــن يقرطســـهم إلـــى  ،يعلـــمألنـــه مـــن البســـملة، 
أنـه رحمـن  بـه ال عالقة لـه بالرحمـة، وأبعـد مـا يمكـن أن يوصـفكتبة العهد القديم تحريف 
  أو رحيم!

  قصة الحضارة، إلله كتبة العهد القديم: :فهذا هو وصف المؤرخ ول ديورانت في كتابه

 سـبيل فـي يرتكـب ... وهـو المـراس صـعب حربيـة، نزعـة ذا صارمًا، إلهاً  منه جعلوا "
 رضـاء إال يعادلـه ال اشـمئزازاً  نفوسـنا منه تشمئز ما الوحشية ضروب من شعبه انتصار

                                                           

، وفـي ����~�_�`�����d�c�b�a�`�_�~d�c�b�a�`�_�~d�c�b�a�`�_�~d�c�b�a) الموضعان اللذان أشار إليهما نولدكـه، همـا قولـه تعـالى فـي سـورة هـود:  ••••
 . �����z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�z�y�x�w�v}�|�{�����سورة النمل: 

1 ) The History of the Qurʾān, P94. 
2 ) The History of the Qurʾān, P94. 
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 أممـاً  يـذبح فهـو الوحشـية؛ هـذه هـم يرتكبـوا بـأن شعبه ويأمر عنها، العصر ذلك أخالق
  .)١(عمله" من مسروراً  راضياً  بأكملها

نفســه يغــرر بمــن يطلعــون  وقــتوفــي الس نولدكــه مضــاهاته طيلســان العلــم، لــبِ ولكــي يُ 
ذكـــر أن البســـملة مـــأخوذة مــــن مصـــادر يهوديـــة دون أن يحـــدد مـــا هـــي هــــذه  فقـــدعليهـــا، 

  المصادر بالضبط، فهي مصادر يهودية وخالص!!

 أورد نصــهاالكتــاب المقــدس يقــول إن البســملة مــأخوذة منهــا و فــي ت اأشــار إلــى عبــار ثــم 
، يضـع ترجمتهـا وتعمـد أالالتي ال يعلمها مـن سـيقرؤون كتابـه، بالعبرية واليونانية القديمة، 

يعــود إليهــا مــن يقــرأ ويطلــع ال لكــي  ،بــل وأال يــذكر مواضــعها مــن العهــدين القــديم والجديــد
     .عليها ويقارنها بالبسملة بنفسه

نها أصل البسملة، على لسان النبي إيليا، في إنولدكه فهذا هو نص العبارة التي يقول  
  إلصحاح الثامن عشر من سفر الملوك األول:جمة الرسمية لر الت

ــْعبِ  َجِميــعِ  ِإَلــى ِإيِليــا َفَتَقــدمَ " َكــانَ  ... ِإنْ ": َوَقــالَ  الش  بِبُعوُه، اهللاَ  ُهــوَ  الــرَكــانَ  َوإِنْ  َفــات 
 َأْرَبـعُ  اْلَبْعـلِ  َوَأْنِبَيـاءُ  َوْحـِدي ِللـرب  َنِبيـا َبِقيـتُ  َأَنـا": ِللشـْعبِ  ِإيِليـا َقالَ  ... ُثم  "َفاتِبُعوهُ  اْلَبْعلُ 
ْنُفِسـِهمْ  َفَيْختَـاُروا ثَـْوَرْيِن، َفْلُيْعُطوَنا، َرُجالً  َوَخْمُسونَ  ِمَئةٍ   َوَيَضـُعوهُ  َوُيَقطُعـوهُ  َواِحـًدا ثَـْورًا َأل
 الَ  َولِكـنْ  اْلَحَطـِب، َعَلى َوَأْجَعُلهُ  اآلَخرَ  الثْورَ  ُأَقربُ  َوَأَنا ،َنارًا َيَضُعوا الَ  َولِكنْ  اْلَحَطِب، َعَلى
 َفُهـوَ  ِبَنـارٍ  ُيِجيـبُ  الـِذي َواِإللـهُ  ،الـرب  ِباْسـمِ  َأْدُعو َوَأَنا آِلَهِتُكمْ  ِباْسمِ  َتْدُعونَ  ُثم  ،َنارًا َأَضعُ 
  )٢("اهللاُ 

  قول النبي إيليا: والعبارة المقصودة، هي

  لهتكم وأنا أدعو باسم الرب"آ"ثم تدعون باسم 

  :)٣(وأصلها في سفر الملوك العبري
                                                           

، ترجمة: محمد بدران، ا8دارة الثقافية ٣٤١، ٣٤٠، ص٢) المؤرخ ول ديورانت: قصة الحضارة، المجلد ا!ول، ج ١
 م.١٩٧٣بجامعة الدول العربية، 

  .٢٤- ٢١: ١٨) الملوك األول:  ٢
  .٥٨٣ص، عربي عبري القديم العھد)  ٣
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  وترجمتها الحرفية:

  أدعو باسم يهوه" ا"فتدعون باسم إلهكم وأن

، رب العـالمين، �����z}�|�{�z}�|�{�z}�|�{�z}�|�{����: إن في مقارنتهيقول وًال إلى أن نولدكه أفتنبه 
فجعل االفتتاح بالرحمة اقتباس من: باسم يهوه، القاسي العنيف، وٕاله بني إسرائيل وحدهم، 

  وفقط من أجل بني إسرائيل. ،للعالمين أصله من القسوة والغضب

مـا بـين وتنبه ثانيًا إلى أن نولدكه وهو يلفق أصل البسملة من عبارة النبي إيليـا، أسـقط 
  عبارة النبي إيليا من فروق.موقع البسملة واستعمالها وما بين 

يقـوم  بـل وافتتـاح لكـل عمـل ، عـدا سـورة بـراءة،القـرءانعبارة افتتـاح لكـل سـور البسملة ف
به المسلمون، قوًال أو فعًال، للبدء بسم اهللا وطلـب عونـه وتوفيقـه، بينمـا عبـارة سـفر الملـوك 

 ســياق فــي، بــل قــول أو فعــلبدايــة ، ال كصــيغة افتتــاح فــي جــاءت علــى لســان النبــي إيليــا
ألنبياء البعـل ة إيليا مناظر  أال وهو ومن أجل غرض محدد، مشهد واحد غير قابل للتكرار،

  .من بني إسرائيل

نفسـه فالمعنى الحقيقي لعبارة النبي إيليا، كما هـو بـائن مـن المشـهد، أنـه يسـتدعي يهـوه 
ولــيس أنــه يفتــتح  ، فــي مواجهــة اســتدعاء األنبيــاء الكذبــة للبعــل،إلحـراق القربــان الــذي قدمــه

  عمله بذكر اسمه.

 ،فـي الترجمـة الرسـمية وأما عبارة العهد الجديد، التي قارن نولدكه البسملة بها، فها هـي
  على لسان القديس بولس في رسالته إلى أهل كولوسي:

 َفــاْعَمُلوا ِفْعــل، َأوْ  ِبَقــْول َعِمْلــُتمْ  َمــا "َوُكــل  ِباْســمِ  اْلُكــل  بَواآلبَ  اهللاَ  َشــاِكِرينَ  َيُســوَع، الــر 
  . )١(ِبِه"

  :)١(وهذا هو أصلها اليوناني
                                                           

  .١٧: ٣) كولوسي:  ١
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  وترجمتها الحرفية:

  الكل باسم الرب يسوع، فاشكروا اإلله واآلب" ،"وما فعلتم أو قلتم

الـــذي جعـــل البســـملة، التـــي غايتهـــا التجريـــد وتوحيـــد اإللـــه المطلـــق،  أرأيـــت إلـــى الـــدجال
  التجسيد واألقانيم الثالثة؟! الدعوة إلى أصلها في

• ����mmmm����:  

اليهودية المسيحية في ثار سعيه لترسيخ فرضيته عن اآل ثنايا في نولدكه مما بثهوٕاليك 
مـا وتـرك وأصـولها،  القـرءانفـي تفسـير معـاني كلمـات علـى االلتـواء  نماذج أخـرى، القرءان

  .والفرضيات العشوائية وال برهان عليه سوى التخمين ن إلى ما هو ملتوٍ وبي واضح هو 

  واألصل اللغوي الذي جاء منه. �����mmmmفهذا هو تفسير نولدكه السم 

أو ألجــزاء مجتمعــة لجــزء مــن الــوحي،  هــي وصــف �����mmmmيقــول نولدكــه إن كلمــة:
ثــم يســتدرك ، العبريــة מקראقــراه وهــو نفسـه المعنــى الــذي تحملــه كلمـة: مِ منـه، أو لــه كلــه، 

  بقوله:

بعــد أن قــام خلفــاء  ســوى الحقــاً  �����mmmm:مرادفــًا لكلمــة إن هــذا المعنــى لــم يصــبح"
الصــياغة تبــدو مشــتقة مــن  مــن حيــث �����mmmm:النبــي بجمــع الــوحي، ورغــم أن كلمــة

فـإن هـذا ال يجيـب علـى أي مـن السـؤالين: مـا ، على وزن: ُفعـالن، قرأالمعروف: الفعل 

                                                                                                                                                         

، ٩٥٦الفغــالي، وأنطــون عــوكر، ونعمــة اهللا الخــوري، ويوســف فخــري: العهــد الجديــد يونــاني عربــي، ص بــولس) اآلبــاء:  ١
  م.٢٠٠٣الجامعة األنطونية، كلية العلوم البيبلية والمسكونية، دير مار كروز، الدكوانة، لبنان، الطبعة األولى، 

http://www.al-maktabeh.com



~ ٦٧ ~ 

 

الفعـل: قـرأ غـامض  عمال، ألن اسـتOriginal Meaning هو المعنـى األصـلي للكلمـة
  )١("Real Origin وما هو مصدرها الحقيقي، وغير واضح

فلعلك تكـون قـد أدركـت مـا الـذي فعلـه نولدكـه، لكـي يحـرث ذهـن مـن يكتـب لهـم تمهيـدًا 
  لغرس دسائسه الجاهزة فيها.

فعل: قـرأ ال، وبتر صلتها ب�����mmmmكلمة:المستقر لنعم، فقد بدأ بنفي المعنى الواضح 
ثـم يأخـذ الذي اشتقت منـه، وبـوزن ُفعـالن الـذي تـوزن عليـه، لكـي يقطـع عالئقهـا بالعربيـة، 

  .هو راحته ويبتكر لها أصوًال في أي لغة أخرى

، وأصـلها الـذي جـاءت �����mmmmلكي يفسر بـه معنـى كلمـة: نولدكه، خترعهفإليك ما ا
  منه:

هـذا ومـا زال  جـاء مـن الشـمال، ،To Callالمعنـى األصـلي لكلمـة: قـرأ هـو: نـادى "
ء هـذا رغـم بقـاو  ولكنـه غيـر معـروف فـي العربيـة،شـائعًا فـي العبريـة واآلراميـة، المعنى 
االرتباط الوثيق بين: قرأ والتحية فإن في العبارة المألوفة: قرأ على فالن السالم، المعنى 

مــن يرفــع الشــك فــي أن العبــارة كلهــا مســتعارة ، : والعبريــة   : اآلراميــة
الكلمــة كانــت مســتعملة فــي اآلراميــة  اآلراميــة والعبريــة، رغــم أنــه ال يوجــد دليــل علــى أن

ــراالقديمــة،  ــه: قِ  والســريانية يوجــد فيهــا مــع الفعــل: ق ــا، االســم المشــتق من  ريان
لــيس  �����mmmmأن مصــطلح: نفتــرض يجعلنــا مــاوهــو  ،الــذي يعنــي القــراءة، 
ثـم أقـيم علـى  بل هو مستعار من قريانا السـريانية الخالص، عربيالمصدر المشتقًا من 
  )٢("وزن ُفعالن

مـنهج نولدكـه العلمـي هـو أن الوصـول مـن نقطـة إلـى أخـرى يكـون بالـدوران وكما ترى، 
مــن بينهمــا، ولكنــه ال يكــون أبــدًا باالنتقــال المباشــر مــن إحــداهما روغــان حولهمــا أو بالمــن 

  لألخرى.
                                                           

1 ) The History of the Qurʾān, P26. 
2 ) The History of the Qurʾān, P27. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ٦٨ ~ 

 

العبرية أو مـن اآلراميـة، رغـم أنـه ال دليـل  يحتمل أن يكون مأخوذًا من �����mmmmاسمف
، ويجـوز أن القرءانكان مستعمًال في اآلرامية القديمة قبل نزول  اأصًال على أن الفعل: قر 

شــيء والمســتعارًا مــن الســريانية، رغــم أن وزن ُفعــالن ال وجــود لــه فيهــا،  �����mmmmيكــون
يوجــد فيهــا  فــي العربيــة التــي �����mmmmيكــون أصــل كلمــة:الوحيــد غيــر المطــروح هــو أن 

  عالن معًا!!فُ  :قرأ والوزن :الجذر

، قــد بـة فــي رأســهل عَ المُ  فــي طريقـه إلــى غايتــه ال ينبغــي أن يكــون قـد فاتــك أن نولدكــهثـم 
ســتخدم كلمــة: ينفســه  القــرءان وأن، �����kkkkهــي:  �����mmmmأول كلمــة نزلــت مــنأســقط أن 

�mmmm���� تعالىفي قوله ، وذلك قرأعلى وزن ُفعالن من المصدر القراءة أو  بمعنى:  

����Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ������������Ú�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�Ö����  :١٨-١٧(القيامة.(  

• ����§§§§����:  

ال تعنــي  التــي أشــار نولدكــه فــي مــتن كتابــه إلــى أنهــا، ����§§§§�إلــى  �����mmmmومــن
وصــف للـوحي الـذي جــاء بـه محمـد، ومــا جـاء بـه غيــره مـن األنبيـاء مثــل الكتـاب، بـل هـي 

  موسى وهارون، ثم خصص لها حاشية كبيرة في هوامش كتابه.

، أن ســيجموند فرنكــل ينقــل نولدكــه عــن اليهــودي أبراهــام جيجــر واليهــوديوفــي حاشــيته 
   :القرءانفي  ����§§§§�:كلمة

 ، انـاقور ف: مأخوذة من الكلمة اآلراميـةالحبشية،  Ferqan مثل كلمة: ِفرقان"

، وفـي العهـد ةالعبري   :مرادفًا لكلماتوتظهر الكلمة نفسها في الترجوم 

 لهـذه الكلمـة الـوحيولكـن معنـى  ... اليونانية : اتمرادفًا لكلمالجديد 
 اً تطور لذا من المحتمل أن يكون استعمال الكلمة بمعنى الوحي ال وجود له في اآلرامية، 

 ماعنـدوٕاذا لـم نفتـرض أن محمـدًا أسـاء فهـم معنـى الكلمـة لغة العرب وحدها، حدث في 
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قد حدث فـي جماعـة تغلـب علـى  لكلمةامعنى التغير في يمكننا أن نرجح أن هذا  ،انقله
 ومـن ثَـم فهـي، Liberation and Redemption عقيـدة الخـالصوأفكارهـا ديانتها 

أو ربمـا تكـون جماعـات يهوديـة تـؤمن بالهامشـيحاه  على األغلب جماعة مسـيحية، إما
  )١(وتنتظر مجيئه"

، مهـ م، دون أي دليل وال قرينه سوى أوهامهومن ينقل عنهم افترض نولدكهوكما ترى، 
، والتـي مـن اآلراميـة اقتبسـها النبـي عليـه الصـالة والسـالموصفًا للقرآن،  ����§§§§�كلمة:أن 

  عالقة لمعناها بالوحي،اآلرامية ال لكلمة فياألن و  معنى الكلمة فيها: الخالص أو النجاة،
ل معنى الكلمة حين عد  أن النبي، وهي على الفرضية األولى فرضية ثانية نولدكهبنى فقد 

ينسب للنبي أثرًا فـي الكلمـة ولـو ثم أبت على نولدكه نفسه أن نقلها ليجعلها مرادفًا للوحي، 
فهم معنى الكلمـة ه عليه الصالة والسالم خمن فيها أن فوضع فرضية ثالثةبتعديل معناها، 

ة ربمـا تكـون هذا التعديل في المعنى أخذه النبي مـن جماعـة تخيليـ حين نقلها، أو أن خطأً 
  مسيحية وربما تكون يهودية!!

إلــى غايتــه التــي تتســلط علــى ذهنــه وتحكــم منهجــه ومــا يريــد فــي طريقــه ومــرة أخــرى، 
، وهـــو الخبيـــر فـــي اللغـــات الســـامية، ولـــه كتـــاب فـــي تمامـــاً  الوصـــول إليـــه، تجاهـــل نولدكـــه

موجـود فـي العربيـة  فـرق: الفعـل وهـو ،أو جـذرها ����§§§§�أن أصل كلمـة: تاريخها وفقهها،
وهــو مــا فيهـا صــيغ اشــتقاق جامــدة منــه، وٕان وجــدت وال وجـود لــه فــي اآلراميــة وال العبريــة، 

المشــتقات اآلراميــة هــذه أصــل  ه لفهــمعربيــة، بــل وأنــ ����§§§§�لــيس فقــط أن كلمــة:يعنــي، 
مـن  ضـاع فـي غيرهـا، بينما هذا األصلحفظت إلى العربية التي البد من الرجوع  والعبرية
   .، كما علمت من قبلالساميةاللغات 

صــرف مــادة يُ  نفســه، الــذي بــين يــدي نولدكــه ويقــول إنــه فحصــه فحصــًا دقيقــًا، القــرءانو 
ـــ ـــان وجـــوه االخـــتالف ، التـــي أصـــل معناهـــا: التمييـــز والتفرقـــةقرَ الفعـــل: َف فـــي صـــور  ،وبي

                                                           

1 ) The History of the Qurʾ ān, P28. 
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 تليسـ علـى وزن ُفعـالن ����§§§§�:و تعـددة،أوزانـًا مو عـدة  مشـتقاتمنـه يسـتعمل مختلفة، و 
  واحدة منها:صورة سوى 

علــى وزن ِفعــل، فــي قولــه وفرقــة، ِفــرق،  مــادة َفــرق فــي الصــورة االســمية: فيــه القرءانفــ
  تعالى:

�����̀_� �̂]�\�[�̀_� �̂]�\�[�̀_� �̂]�\�[�̀_�   ).٦٣(الشعراء:  ����]�\�[̂�

  وقوله تعالى:

����Ð�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Ð�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Ð�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿Ð�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿����  :١٢٢(التوبة.(  

  عيل، مثل قوله تعالى:وعلى وزن المبالغة: فَ 

�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹

ÈÇÈÇÈÇÈÇ����  :٧٥(البقرة.(  

ـــرقالماضـــي  صـــورة الفعـــل وفيـــه ـــل، ،المزيـــدة بالتضـــعيف: َف ـــى وزن: َفع ـــه  عل مثـــل قول
  تعالى:

����s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i����  :١٥٩(األنعام.(  

  في قوله تعالى: على وزن: ُيفعل، ُيفرق،منه: والفعل المضارع 

����m�l�k�j�i�h�g�fm�l�k�j�i�h�g�fm�l�k�j�i�h�g�fm�l�k�j�i�h�g�f����  :١٠٢(البقرة.(  

  :ىتفعيل، في قوله تعال: منه المصدر وزن علىتفريق، و 

����H�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�AH�G�F�E�D�C�B�A����   

 ).١٠٧التوبة: (

فـي قولـه  ق،مـن الفعـل المزيـد: تفـر  : متفعلـون،ومتفرقون على وزن جمـع المـذكر السـالم
  تعالى:
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��������f�e�d�c�b�a�`f�e�d�c�b�a�`f�e�d�c�b�a�`f�e�d�c�b�a�`����  :٣٩(يوسف.(  

  والفعل المضارع المزيد: تفرق نفسه، على ون َتَفعل، في قوله تعالى:

�����p�o�n�m�l�k�j�p�o�n�m�l�k�j�p�o�n�m�l�k�j�p�o�n�m�l�k�jw�v�u�t�s�r�qw�v�u�t�s�r�qw�v�u�t�s�r�qw�v�u�t�s�r�q����  

  ).١٥٣(األنعام:  

 لوحيصف لكو  القرءاننفسها، على وزن المصدر: ُفعالن، يستعملها  ����§§§§� :وكلمة
قولــه تعــالى عــن  ، مثــلبــين الخيــر والشــريميــز ، و مــن جهــة أنــه يفــرق بــين الحــق والباطــل

  :القرءان

����®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤®�¬�«�ª�©�   ).١(الفرقان:  ����¤�¥�¦�§̈�

  وقوله تعالى عن التوراة:

����u�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�qu�t�s�r�q����y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v����   

  ).٤٨(األنبياء: 

فـــرق، مثـــل أخواتهـــا مـــن  :مـــن مـــادةلغـــوي تصـــريف  �§§§§����مـــا يؤكـــد لـــك أن كلمـــة: و 
 اقتبســـه النبـــي مـــن اآلراميـــة، كمـــا زعـــم نولدكـــه ليســـت اســـمًا جامـــداً وأنهـــا خـــرى، الصـــيغ األ

 وصــفلوالفصــل،  والتفرقــة معنــى التمييــزب ،�§§§§����كلمــة: اســتعمل  القــرءانأن  ،وأمثالــه
  .القرءانغير 

وم بدر، ألنه يـوم التفرقـة بـين الحـق والباطـل والتمييـز بـين يل ه عز وجلوذلك في وصف
  أهل هذا وأهل ذاك:

����������������S�R�QS�R�QS�R�QS�R�Q����������������������������]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T����   

  ).٤١(األنفال: 
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وعـن  ،، وعزلها عن جذرهاالقرءانمن  �§§§§����وما فعله نولدكه، هو أنه قطع كلمة:  
، ويصــل معناهــا وصــياغتهابويتالعــب بهــا فيــه، لكــي ينفــرد هــو  وصــورها األخــرى أخواتهــا

تكوينــه، ثــم يلبســها طيلســانات العلــم والبحــث ويعيــد  فــي المســتقرة والضــالالت األوهــام إلــى
  بثها.

  الفاتحة: •
أصـول يهوديـة مـن ه لقالفبركة، وما اختإحدى إبداعاته في إليك وقبل أن نترك نولدكه، 

  آليات سورة الفاتحة. ومسيحية

  يقول نولدكه:

ــــــد حماســــــي هللا " ــــــى ســــــوى تمجي  Enthusiasticال تحــــــوي الســــــورة األول

Glorification of Allah ،فتتراجــع ينتهــي بطلــب الهدايــة إلــى الصــراط المســتقيم ،
ويمكــن بــال خــالف مطابقــة هــذه الصــالة بأدعيــة الصــلوات الــروح اإلســالمية الخاصــة، 
الجزء االكبر من السـورة، وبالتحديـد اآليـات وكما سنبين أدناه، اليهودية والمسيحية ... 

وال يمكننـا تحديـد ...  تنحدر من أصول يهودية مسيحية الثالث األولى واآلية الخامسة،
هل وجد النبي السورة كلها كاملة كما هي، أم أنه استعار عباراتها المختلفـة متفرقـة ثـم 

  )١("قام هو بجمعها معًا وتأليف صالته منها

يـات آلنولدكه في حواشي كتابه أدنـاه، مـن األصـول اليهوديـة المسـيحية  فبركهفإليك ما 
  :ها منهاالتي يقول إن النبي عليه الصالة والسالم جمعها وقام بتأليفالفاتحة، 

"�����G�FG�FG�FG�F�����:  وأ،  :ةالســـرياني ةتنـــاظر بالضـــبط العبـــار : ،
وشــبيه لهــا نجــد عبـــارة:  فــي العهــد الجديــد، : اليونانيــة عبــارةالوكــذلك 

، وفــي الرســالة الثانيــة إلــى أهــل )٦٨: ١( :فــي إنجيــل لوقــا 
وهـــي صـــيغة يمكـــن ان نجـــدها أيضـــًا فـــي عبـــارة العهـــد القـــديم:  ،)٣: ١(: كورنثـــوس

                                                           

1   )  The History of the Qurʾān, P90, 92- 93. 
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، )٥: ٨)، وفي سـفر طوبيـا: (١٠: ١٨في سفر الخروج: (، 
، الشــــائعة فــــي  ومــــع تحــــوير بســــيط تصــــبح مطابقــــة لعبــــارة:

: يمكـــن مقارنتهـــا ����Jewish Liturgy ،. ..����I�HI�HI�HI�H )••••(اليهوديـــة االليتورجيـــ

ســـفر و   ، )٩:٧، ١٣: ٧، ٣: ٧: (ســـفر الجامعـــة فـــي ترجـــوم بعبـــارة: 
ــوين٢١: ٤راعــوث: ( ــوين: (٦: ٩: (األورشــليمي )، وســفر التك ، ١: ٢٢)، وســفر التك

، ١: ٢١وســفر العــدد: ()، ١٧: ١٩، ١١: ١٢وســفر الخــروج: ()، ٢٧: ٤٩، ٥: ٢٢
ــارة: )١٤: ٢١ ــاالمندائيــة فــي  ، وبعب  Sidrah)••••(ســيدرا رب

Raba :الشــائعة فــي  )، وعبــارة: ٍ ٩: ســطر٢٦، ص٢١: ســطر١(ص
سـفر فـي ترجـوم  وعبـارة: المدراش، وفي بداية الصلوات اليهوديـة، 

 في ترجوم وعبارة: )، ١: ١(نشيد األنشاد: سفر )، و ١٣: ٤(ميخا: 
وعبـارة: ، )١٩: ٢٣العدد: (، وسفر )٣٠: ١٨وسفر التكوين: ( )،٣:٨: (الجامعة سفر

ــرد ــي ت ــدةً  الت ــي المــدراش فــي مواضــع عدي ــي و  ،ف ــرًا مــا تســتخدم ف كثي
)، ٦:٥وفـي ترجـوم سـفر إشـعيا: ()، ١٠: ١٠جاءت في: إرميـا: (اللتورجيا اليهودية، و 

فــي أبوكريفــا العهــد الجديــد:  ، وعبــارة: )١٤:١٦وســفر زكريــا: (
 ��������KKKKكـــان اســــم:  : ��������KKKK...  فـــي مخطوطـــات أخــــرى )، و: ٍ ١٥:٣(

 حقبـة إلـى أصـلية ترجـع وثائق ولكننا محظوظون بعثورنا علىجديدًا على أهل مكة ... 
وشـكل تشير إلى الـرحمن، من سبأ،  Inscriptions ستة نقوشاإلسالم، وهي  قبل ما

أنـه صـيغة علـى يفَسـر عـادة  الحروف الصامتة المشترك بين هـذه النصـوص:
والسـطر الجمع بين السطر الثاني والثالثـين ب هفإن Glaserولكن طبقًا لجالسر الجمع، 

                                                           

مصـحوبة بمزاميـر وألحـان موسـيقية،  ،جماعيـةتـؤدى بصـورة  ) الليتورجيا هي الصلوات اليهودية، وهـي تراتيـل أو أناشـيد ••••
وهـــي صـــالة  ،ַעְרִבית يـــتفالنهـــار، وعر  أو صـــالة منتصـــفٍ  ،ִמנְָחה أو صـــالة الصـــباح، ومنحـــة، ַשֲחִרתوأهمهــا: شـــحريت 
 الغروب أو الليل.

إحــدى ، أو الكتــاب العظــيم، هــو الكتــاب المقــدس للصــابئة المنــدائيين، وهــو مكتــوب باللغــة المندائيــة، وهــي ا) الســيدرا ربــ ••••
  اآلرامية. اللغات السامية، وقريبة من
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كلمـة الهنـا، كمـا فـي العبـارات األخـرى، أننـا نتعامـل مـع الحادي والثمانين، يبدو واضحًا 
أن يكون هذا التطور فـي االسـتعمال اللغـوي قـد حـدث  من المستبعدو في صيغة المفرد، 

نـادرة إلـى فـاآلن كلمـة: رحمـن  ومن َثم ال ريب في أنها مستعارة من لغة أخـرى،تلقائيًا، 
ــة ــة المســيحية واآلرامي ــي اآلرامي ــرجم  الفلســطينية، المســيحية أقصــى حــد ف والبشــيطا تت

وعلـى النقـيض مـن السـريانية، فـي العهـد القـديم، إلـى: العبريـة  كلمة:

، بـدًءا مـن الترجـوم، في الكتابات اليهوديـة بدرجة كبيرةشائعة  ذلك، فإن كلمة: 
ــه فــي كــل مــن التلمــود األورشــليمي وعلــى ســبيل  ــًا لإلل ــال فقــد صــارت اســمًا مألوف المث

ما نرجح صحته في النهاية هو أن كلمـة: رحمانـا سـريانية، وأنهـا و  والتلمود البابلي ...
، وتظهر الكلمة فـي نقـوش تعـود إلـى مملكـة األشورية Remenu نويمة: ِرملتحوير لك

رحـيم : ��������LLLL.. .، الميالد كوصف آللهة متعـددةتدمر في القرون الثالثة األولى بعد 
كما في غيرهـا  ،في صيغتها هذهالشفقة  هي حقًا صيغة عربية، ولكن استعمالها بمعنى

كـان وربمـا هـو محاكـاة للغـات السـامية الشـمالية، ، من الصيغ المأخوذة من هذا الجـذر
وهــو المعنــى ،  Amiable, Kindأو ودود  نفســه يسـتخدمها بمعنــى: عطــوفحمـد م

 Heidelberg هايـدلبرجفـي برديـة  :ترجمتهـا اليونانيـةالـذي تحملـه 

Papyrus ٢١رقــــــــــم:  مزدوجــــــــــة اللغــــــــــة، ... ����P�O�NP�O�NP�O�NP�O�N����:  :هــــــــــي نفســــــــــها

والوصـية الثانيـة عشـرة مـن )، ١٧:١٦: (Judithيهوديـت سـفر في  
البشــيطا:وفــي العهــد الجديــد، ، وتكــررت كثيــرًا فــي ٍ ســفر الويبدايــة وصــايا اآلبــاء فــي 

الجامعـة:  سـفر وفي ترجوم ،إفرايم:  سفر ، وفي
)، وفــي صــالة إلكســاي ٤: ٥)، وسـفر أيــوب: (١٤: ١٢، ١٥: ١٧ ،٧: ١٧، ١٥: ٢(

Elexai وٕابيفانيوس :Epiph.)(ميخيلتـافي  وقارنها بـــ:  )،٤: ١٩••••( 

                                                           

 المــدراشهـي شــرح لسـفر الخـروج فــي المـدراش، و اھ�ا: قواع��د التفس�ير، و، كلم�ة آرامي��ة ا;ص�ل معن מכילתא) الميخيلتـا  ••••
  يشمعيل بن يوحاي. ألسفار التوراة وكتب األنبياء العبرية، وتنسب الميخيلتا للربيح تفسير وشرو 
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Mekhiltha ِعالتــا كونانــه َعبــاي وبالعبــارة اإلثيوبيــة: )، ٦:٣٥: (عــن ســفر الخــروج
Elata Keunane Abai  وعالتـا دايـن  )،١٦:١: (أخنـوخ كتـابفـيElata Dain 

، ولـم أسـتطع أن أجـد )٢، سـطر١٨(ص Liber Jubilealorum: كتـاب اليوبيـل في
، رغم أن مملكة الهامشيحاه عقيدة شائعة ليس فقط بين ��������P�O�NP�O�NP�O�NP�O�Nمصدرًا لعبارة: 

 بـل هـي أيضـاً )، ١٧: ٢٤، ٧: ٢٤، كما في الترجوم األورشـليمي لسـفر العـدد: (اليهود
)، وٕانجيـل ٢: ٢شائعة بين المسيحيين، انظر علـى سـبيل المثـال: إنجيـل متـى: ( عقيدة

: تقابل حرفيًا ��������Y�X�WY�X�WY�X�WY�X�W...  ،)١٩:١٣)، وٕانجيل يوحنا: (١٢: ١٥مرقس: (

ولكــن هــذا ال يعنــي القــول  )،١١: ٢٧فــي ســفر المزاميــر: ( عبــارة: 
وال يمكننــا القــول علــى ســبيل ... قــد اســتعار هــذه العبــارة مــن اليهــود فقــط،  بــأن محمــداً 

، ا مـن تفسـير تقليـديمـاليقين هل اآليتان التاليتان من تأليف النبـي نفسـه، أو أنـه نقله
ووصف غير المؤمنين بالضاللة فـي رغم أنه يمكن تفسير الشدة فيهما بعسر الترجمة، 

، وهـو وصـف شـائع اآلية األخيرة يتوافق مع المعنى العقائدي للكلمة اآلراميـة: 
وقـد صـار هـذا الوصـف مـع الـزمن مرتبطـًا فـي الفكـر في الكتابات اليهودية والمسيحية، 

   )١("ال بمن يعبدون األوثان مهرطقينالمسيحي بال

نولدكــه مــا يفعلـه  أن لـن تحتـاج إلــى مـن ينبهـك نحسـب أنــكحسـن ظننـا بعقلــك يجعلنـا و 
ترجماتهـــا معارفـــه عـــن الـــديانات وكتبهـــا المقدســـة و يســـتعرض فـــي هـــذا المـــاراثون هـــو أنـــه 

 الفبركة التي عن ونهفي إذهال من يتابعذلك وسيلته يكون من أجل أن ولغاتها،  شروحهاو 
  .ؤوسهميدسها في ر لكي ، ولفها فيها حشا بها معارفه

أن مربط الفرس هـو أن نولدكـه حسـم المسـألة أوًال، وقبـل بك ذكر نن إلى أست بحاجة لو 
وأنهـا مـن أصـول يهوديـة مسـيحية،  القـرءانأن ينظر في أي مصدر، وقـرر أن النبـي ألـف 

، ويعتقـده يكافح من أجـل إثبـات مـا حسـمه وقـررهأنه هو وما يفعله عقيدته التي يؤمن بها، 
الموضـوعية والعلـم والدراسـة، ولـو أنـه صـرح أنهـا عقيدتـه التـي يـؤمن لبـاس في  يزركشهثم 

                                                           

1 ) The History of the Qurʾān, P91-93. 
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تضـليل الزركشـة، وتـرك بها ويسـعى إلقرارهـا، كمـا ينـافح صـاحب كـل عقيـدة عـن عقيدتـه، 
  لما كان لنا عليه لوم وال تثريب.

 أصــول ابتكـار فــي نولدكـه أسـاليب علــى سـابقة نمـاذج مــن بـه أتينـاك مــا قـرأت أن وبعـد
، التــي فبركهــا تفاصــيل الفبركــة، لــن نحــدثك عــن وكلماتــه القــرءان آليــات ومســيحية يهوديــة

بتـــر صـــلتها و ، القـــرءانبـــدًءا مـــن قطـــع الكلمـــات والعبـــارات مـــن ســـياقها وعزلهـــا عـــن نســـيج 
 كلمـات وعبـارات فـي لغـات أخـرىالتنقيـب عـن ثم في العربية، ونظائرها بأصولها وجذورها 

ما بينهما تلك، مع إسقاط أصل تشبهها صوتيًا من قريب أو من بعيد، وزعم أنها هذه هي 
، ومــن تبــاين عميــق فــي المضــمون والفحــوى والتركيــب اللغــوي مــن اختالفــات فــي الصــياغة

مــع قــدر مناســب مــن الصــفاقة ُيمكنــه مــن أن يــزعم أن اســم اإللــه الواحــد األحــد: العقائديــة، 
����KKKK���� ـــعُ كـــان  ،تـــدل علـــى الجمـــع مســـتعار مـــن كلمـــةيســـمون بهـــا أوثـــانهم اد األوثـــان ب

  المتعددة.

ة نولدكــه قبــل أن يقولهــا ولــاإللهــي، فــي رده علــى ق القــرءانفإليــك البرهــان علــى مصــدر 
  بثالثة عشر قرنًا من الزمان:

����f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�zf�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z����  :١١٠(اإلسراء.(  

أصول يهوديـة ومسـيحية آليـات الفاتحـة، هـو  منفي ما ابتكره نولدكه ما سنحدثك عنه 
مــن  ، يســتغفلمــن يوصــف بأنــه زعــيم المستشــرقين، ورأس مدرســة االستشــراق األلمانيــة أن

 ال ال علـى أنـه رجـل فـرد واحـد ،، فيحـدثهم عـن النبـي عليـه الصـالة والسـالميقدم لهم كتابـه
وهــو  الســابع المــيالدي،رب، فــي القــرن عــال جزيــرةكــان يعــيش فــي و ، الكتابــةو  القــراءة يعــرف

وال وســائل اتصــال وال مواصــالت غيــر الــدواب، زمــان ال مكتبــات فيــه وال كتــب مطبوعــة، 
والكتب المقدسة عند أهل كل دين ال يوجد منها سوى نسخة واحدة فقط أو نسخ نـادرة تعـد 
على أصابع اليد الواحدة، ومنسوخة بخط اليد في رقوق بدائيـة، وهـي حبيسـة عنـد األحبـار 

  .في أديرة الرهبان أو
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المستشــرق الــدجال يقــدم النبــي لمــن يســتغفلهم ويســتعرض مواهبــه فــي الفبركــة أمــامهم، 
علـــى أنـــه جامعـــة أو دائـــرة استشـــراق ومجمـــع مـــن الخبـــراء فـــي كـــل مـــا علـــى ســـطح الكـــرة 

  .ومن لغات ولهجاتاألرضية من ملل ونحل، 

بجمـع مـا كـان متنـاثرًا فـي أركـان األرض  عليه الصالة والسالمقام فطبقًا لفبركة نولدكه 
مخطوطــات و وشــروحها، ترجماتهــا عنــد اليهــود مــع الكتــب المقدســة مــن مخطوطــات  كلهــا

ـــى اخـــتالف مـــذاهبهم وترجماتهـــا المقدســـة النصـــارىكتـــب  ـــاب الصـــابئة المقـــدس،عل  ، وكت
مـن ب الحبشة المقدس، ونقـوش ُعبـاد األوثـان، ثـم فحصـها فحصـًا دقيقـًا لكـي يقتـنص اوكت

  .كل منها عبارة، ثم ضم العبارات معًا ليؤلف الفاتحة

ـــه  ،منهـــاواقتنـــاص هـــذه العبـــارات  هـــذه المصـــادر ولكـــي يســـتطيع فحـــص البـــد أنـــه علي
الصــالة والســالم كــان خبيــرًا بالعبريــة لغــة التــوراة وكتــب األنبيــاء اليهوديــة، وباآلراميــة لغــة 

شــيطا، وبالمندائيــة فـي البِ ترجومهـا، وباليونانيــة لغـة العهــد الجديــد، وبالسـريانية لغــة ترجمتــه 
ـــاب الصـــابئة، وبالحبشـــية ـــا كت ـــاب أخنـــوخ،  لغـــة الســـدرا رب ـــة لغـــةلغـــة كت النقـــوش  وبالتدمري

  الوثنية.

وبعد ذلك كله، لن تكتمل فبركة نولدكه إال بأن تضيف أن النبي عليـه الصـالة والسـالم 
أنه كان صلوات، و ما يتلونه من كان يرابط مع األحبار والرهبان في بيعهم وأديرتهم ليحفظ 

  !!ةمنها والمسيحي ةاليهودي ،على الليتورجيا يتلقى تدريبات مع المرنمين وعازفي األلحان
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  فريجِ 
 الــذي كتبــه، القــرءانواآلن ننتقــل بــك إلــى آرثــر جفــري وكتابــه: الكلمــات األعجميــة فــي 

وهو يعمل أستاذًا للدراسات الشرقية في الجامعة األمريكية، بين في القاهرة،  م،١٩٣٧سنة 
، م١٩١٩الذين تكونت بهـم الجامعـة سـنة  البروتستانت ثلة من عتاة المستشرقين المبشرين

، أسـتاذ تـاريخ األديـان فـي كليـة Samuel Zwemerالمبشر صمويل زويمر  هؤالء برزأو 
  .العرب بالد في للتبشير األمريكية اإلرسالية ، ومؤسسالالهوت بجامعة برنستون

مــن إن األصــول اليهوديــة والمســيحية لكثيــر  Preface :كتابــه مــدخل يقــول جفــري فــي
مــن أول نظــرة، ظــاهرة للباحــث الغربــي  القــرءانفــي  Technical Terms المصــطلحات

اكتشـاف كلمـات أخـرى عديـدة ذات أصـول يهوديـة مسـيحية، وهـو  ويمكن بقليل من البحث
ولكن هذه الكلمات متناثرة في دراسات وبحـوث ما قام به فعًال عدد من الباحثين الغربيين، 

اكتشـــفه ومـــن ثَـــم فكتابـــه هـــذا جمـــع لمـــا وموزعـــة بـــين دوريـــات استشـــراقية مختلفـــة، عديـــدة، 
، ومحاولة لعمل قائمـة بهـا، مـع بيـان القرءانفي من الكلمات األعجمية الباحثون الغربيون 

  أصولها واللغات التي أخذت منها.

وقاعــــدتهم التــــي ينطلقــــون منهــــا، المستشــــرقين ات فرضــــيتــــرى،  كمــــا، وجفــــري تحكمــــه 
مـا فـي بحـوثهم مـن أدلـة  وضعوها أوًال ثم يلفقونهم التي ومنهجه نتائجُ  هوتتسلط على كتاب

  من أجل الوصول إليها.

نفــي أصــالة الــوحي الــذي نــزل علــى النبــي عليــه أال وهــي  ،ة المستشــرقينقاعــدفهــاك   
مـــن  القـــرءانهـــي أنـــه عليـــه الصـــالة والســـالم ألـــف ، و فرضـــيتهم البديلـــةو الصـــالة والســـالم، 

ومـــا  المقدســـةهـــم  هموأن المصـــدر الرئيســـي لهـــذه المعـــارف هـــو كتـــب، محيطـــة بـــه معـــارف
  صريحة:جفري يخبرك بها ، دياناتيعتنقونه من 

ــي، ونشــأ فــي وســط " ــار أن محمــدًا عرب ــة اباعتب  ،Arab Paganism لعــربوثني
ذور اإلسـالم العثـور علـى جـكـان مـن المتوقـع  تى بلـغ مبلـغ الرجـال،حومارس طقوسها 

محمـدًا  يستبين منهـا بوضـوح أن لكن القراءة الفاحصة للقرآنوثنية العرب القديمة، في 
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، ليس من خبراته التي حصلها من قومه واألرض التي Inspirations استمد إلهاماته
التي كانـت  Monotheistic Religionsنشأ فيها، بل من الديانات التوحيدية الكبرى 

فأغلــب الشخصــيات التــي تتحــرك خــالل صــفحات تنتشــر فــي جزيــرة العــرب فــي أيامــه، 
  )١("The Bibleالكتاب المقدس بعهديه  معروفة في هي شخصيات القرءان

شخصـيات العهـدين القـديم والجديـد يـرى  قراءة جفري الفاحصة للقرآن جعلتـهوكما ترى، 
بـــه إلـــى أن يـــدرك أن مـــا بـــين هـــذه وتلـــك لـــيس ســـوى  قَ رْ ، لكنهـــا لـــم تَـــالقـــرءانفـــي قصـــص 

لـــيس هـــو إبـــراهيم أب اآلبـــاء فـــي  القـــرءانالتشـــابه فـــي األســـماء، فـــإبراهيم أبـــو األنبيـــاء فـــي 
وموسـى نبـي اهللا الكلـيم التوراة، ونبي اهللا لوط فيه ليس ذاك الرجل الذي زنـى بابنتيـه فيهـا، 

أرسل قائـد  داوود ليس كالرجل الذي ونبي اهللا ،تلك رجل بني إسرائيل في هو ليسهذا  يف
ابـن اآلب رسـول اهللا وكلمتـه إلـى مـريم لـيس للتهلكة لكي يقـع علـى امرأتـه، والمسـيح  جيشه

  لب على الصليب.وال هو بالذي صُ 

 لتكــون ســندًا لهــا، الثانيــة،الفرضــية  ، كمــا تعلــم،والفرضـية األولــى البــد أن تتبعهــا تلقائيــاً 
مســـتعارة مـــن اللغـــات التـــي كتبـــت بهـــا هـــذه الكتـــب المقدســـة التـــي وكلماتـــه  القـــرءانأن لغــة 

  فهاك هي:يانات التي تكونت منها، ديعتنقون ال

دينيـــة الاأللفـــاظ االعتقـــاد أنـــه لـــيس فقـــط معجـــم التحقيـــق يـــدفع المـــرء بقـــوة إلـــى "
Religious Vocabulary القرءانل األلفاظ المرتبطة بالحضارة في أن جُ ، بل وأيضًا 
Cultural Vocabulary مــن الواضــح أن محمــدًا  هــي مــن أصــول غيــر عربيــة ...

ـــم فـــال شـــك أنـــه اســـتعار دراســـة المصـــادر اليهوديـــة والمســـيحية، ب نفســـه عـــدأ ومـــن َث
إال  Hirschfeldهرشـفيلد  لـم يبـالغمصطلحاته الجديـدة مـن هـذه المصـادر ... وربمـا 

 Courses ofفـي الكتـاب المقـدس دورات تدريبيـة قـال إن محمـدًا قـد تلقـى  ليًال حينق

Biblical Training")٢(!!  

                                                           

1 ) Arthur Geffery: The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: Introduction, P1, Baroda 
Institute, printed in Great Britain by: Austin and Sons, 1938. 
2 )  The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: Introduction, P2, 39. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ٨١ ~ 

 

  :القرءانتقسيمه للكلمات األعجمية في  •
 إلى ثالثة أقسام: القرءانوفي كتابه قسم جفري ما يراه من الكلمات األعجمية في 

 Linguisticالكلمــات األعجميــة الخالصــة التــي ال يمكــن عبــر أي تحليــل لغــوي "

Juggling  ردها إلـى جـذور عربيـة، أو التـي تبـدو ثالثيـةTriliteral  ولكـن ال يوجـد
والكلمات التي هـي سـامية ... ��kkkk:و ����قُ ارِ َمـنَ ����، مثل: لها جذور في األفعال العربية

بمعناهـا الـذي تحملـه  القـرءانوتوجد جذورها الثالثية في العربية ولكنها ال تسـتخدم فـي 
: و ������������qqqq:، مثـــلفـــي إحـــدى اللغـــات األخـــرىالـــذي تطـــور  هـــذه الجـــذور، بـــل بمعناهـــا

ــــة أصــــيلة... ����¼¼¼¼���� ــــي هــــي عربي ويشــــيع  Genuinely Arabic والكلمــــات الت
بمعـان مــن لغـات شــبيهة  القــرءانمشــحونة فـي  هـااسـتخدامها فــي اللسـان العربــي، ولكن

  )١("��������ÄÄÄÄ:و����������������DDDD:مثل

عــرف لطريقــة التـي لتفسـير إيجــاد  هـذه الكلمــات األعجميـة، حـاولجفــري قـدم بـل أن يوق
لتظهــر فــي  اســتعار كلماتهــا يــزعم أنــه عليــه الصــالة والســالم  هــذه اللغــات التــي بهــا النبــي

 جفـــري تفســـير فـــي ، ولســـت فـــي حاجـــة إلـــى أن نعرفـــك أن المـــنهج الرئيســـيتأليفـــه للقـــرآن
 ال تعــرف مــاأو تلــك التــي ، خيالــهيبتكرهــا بوالفرضــيات التــي التخمــين لــيس ســوى  ومحــوره

   لغة!لغة بالبُ بالضبط مثل نولدكه، وحذوك البُ الصلة بينها وبين ما يستدل بها عليه،  وجه

التــي كلمــات ال القــرءانللطريقــة التــي وصــلت بهــا إلــى إليــك نموذجــًا فــي تفســير جفــري ف
  حبشية:ها يقول إن

مؤكدة، فقبـل مـيالد محمـد بقليـل كـان الجـزء  ما كان بين العرب والحبشة من صالت"
، والروايـات تقـول إن محمـدًا ولـد فـي عـام الجنوبي من جزيرة العرب تحـت حكـم الحبشـة

الفيل، الذي نجت فيه مكـة مـن غـزو الحبشـة لهـا بقيـادة أبرهـه ... وكـان َثمـة عالقـات 

                                                           

1 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: Introduction, P 39. 
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 Axumite )••••(وم للـيمنيأكسـمملكة وتسبق احتالل بين الحبشة والعرب قديمة تجارية 

Occupation ...  ،ومحمـــد نفســـه كـــان لـــه صـــالت بأنـــاس يتكلمـــون لســـان الحبشـــة
فحاضــنته األولــى كانــت امــرأة حبشــية اســمها أم أيمــن، والرجــل الــذي اختــاره ليكــون أول 

، وتقول بعـض الروايـات إن النبـي كـان عارفـًا بلغـة كان بالًال الحبشيمؤذن في اإلسالم 
، بعـد انهيـار جـيش أبرهـه من األحباش مألوفـًا فـي مكـة الحبشة، وقد صار وجود العبيد

 Religiousدينيــــة  صــــبغةفلــــيس ببعيــــد أن يكــــون محمــــد قــــد تعلــــم كلمــــات ذات 

Vocabulary "١(من هذه المصادر(  

أدلة عقلية وتفسير منطقي من خالل عصر النبي فتامل ما قاله جفري وقدمه على أنه 
مــا العالقــة بــين مــا يقــول إنــه ألفــاظ  :نفســك، وســل والظــروف التاريخيــة التــي أحاطــت بــه

علــى  يبيــد وفنــوهــو لــم يــدخلها أصــًال وجيشــه أُ  وبــين غــزو أبرهــه لمكــة القــرءانحبشــية فــي 
، وكيـف تكـون التجـارة مصـدر هـذه األلفـاظ قبـل مولـد النبـي عليـه الصـالة والسـالم مشارفها

  ؟!وهو نفسه يقول إنها كلمات ذات صبغة دينية وعقائدية

الـــتقط  أن النبـــي عليـــه الصـــالة والســـالم فـــي صـــفاقة وهـــو يـــزعمألـــم يشـــعر بالخجـــل ثـــم 
مــن حاضــنته أم أيمــن ومؤذنــه  الــذي تبعتــه العــرب والعجــم الكتــاب الكلمــات التــي ألــف منهــا

يتوقـف ليسـأل نفسـه: فكيـف إذًا وبـأي منطـق لـم كيـف و ، والعبيد من الحبشـة فـي مكـة بالل
هجـروا وكيـف اتبعـه األشـراف والسـادة و ، من به وصدقهآاتبعه هؤالء العبيد وكانوا أول من 

وهــم يرونـــه يؤلــف الكتـــاب الــذي يـــدعوهم إليــه مـــن كلمــات عبيـــدهم أمـــوالهم  تركــواو ديــارهم 
  وٕامائهم؟!

يســربلون مــزاعمهم جفــري وأمثالــه إنمــا درك دون كبيــر عنـاء أن فـإذا تأملــت وســألت، ســت
  .ستغفلوا من يقدمونها لهميل وفرضياتهم في العقل والمنطق والتحليل

                                                           

تكونــت فــي إقلــيم تجــراي شــرق الحبشــة، وكــان أول ظهــور لهــا فــي التــاريخ فــي منتصــف القــرن األول وم: ي) مملكــة أكســ ••••
الميالدي، وزعم ملوكهـا أنهـم ينحـدرون مـن منليـك بـن سـليمان مـن بلقـيس ملكـة سـبأ، وفـي منتصـف القـرن الرابـع اعتنـق 

ــي ــا المســيحية علــى مــذهب كنيســة اليعاقبــة فــي مصــر، وغــزت المملكــة ال من واحتلتهــا أوائــل القــرن الســادس ملكهــا: عيزان
  الميالدي، وأبرهه كان عاملها وحاكم اليمن من قبلها. 

1 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: Introduction, P13. 
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 الكلمات التي يزعم أنهـا يونانيـة القرءانظهرت في وهاك نموذجًا آخر في تفسيره كيف 
  :إغريقية

أي اتصـال للعــرب باللغـة اليونانيــة فــي زمـن محمــد، أو الفتــرة السـابقة علــى مولــده، "
، ففــي هــذا Byzantine Greekالبــد أن يكــون بالضــرورة عبــر اليونانيــة البيزنطيــة 

تعمل كدولـة  التي وٕامارة الغساسنة ،كانت سوريا وفلسطين تحت النفوذ البيزنطيالزمان 
كانت قنـاة  وقبائل العرب الصحراويةرية البيزنطية بين اإلمبراطو  Buffer State حاجزة

من َثم لم تكن اليونانية البيزنطية غريبة علـى و  إلى العرب، تصل عبرها آثار البيزنطيين
 ويقــال إن الشــاعر الجــاهلي امــرؤ القــيسبالغساســنة، الــذين يتصــلون  مــن العــرب كثيــر
 مع المجتمعات المسـيحيةالبالط البيزنطي، واالتصال لمتحنف عثمان بن الحويرث زارا وا

إلـى العـرب،  كان قناة أخرى لـدخول الكلمـات اليونانيـة في سوريا اليونانية التي تستخدم
لـرحالت اإلغريـق التجاريـة علـى طـول سـواحل عرفه العرب كنتيجة  وبعض هذه الكلمات

  )١("في هذه الرحالتضمن أطقم البحارة ، وبعض العرب كانوا يعملون حمرحر األالب

فهل تنبهت أن أستاذ اللغـات الشـرقية فـي الجامعـة األمريكيـة فـي القـاهرة ثـم فـي جامعـة 
 القـرءانمـا يـراه مـن كلمـات أعجميـة فـي الطريقـة التـي وصـل بهـا يفسر كولومبيا األمريكية 

والتحليـــل  وشـــواهدها ، مـــا عـــدا اللغـــةوالـــرحالت ، السياســـة والتجـــارة واالجتمـــاعبـــأي شـــيء
  ؟!اللغوي الذي هو متخصص فيه

 كـل فـي وتخمينـات عشـوائية بافتراضـات يلقـي أنـهفعلـه هـو فطنت إلى أن كل ما يوهل 
 كلمــة علــى واحــداً  مثــاالً  يقــدم أن دون، جمــل عموميــةو  إنشــائية عبــارات فــي يضــعها اتجــاه
ثـم  العربـي اللسان إلى الطريقة التي دخلت بها على بسيرتها ويستدل يتتبعها بعينها محددة
  ؟!القرءانإلى 

القــيس وعثمــان بــن الحــويرث قــدموا  ئبعــض الشــعراء العــرب مثــل امــر أن ســتدل بــفهــو ي
 دون أن يقــدم لــك نموذجــًا واحــدًا علــى كلمــة يونانيــة فــي أشــعارهم، علــى الــبالط البيزنطــي

                                                           

1 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: Introduction, P17. 
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ض أو عبـر بعـوبأن بعض الكلمات اليونانية تسربت عبر الغساسـنة إلـى عـرب الصـحراء، 
أسـماء كـل ذلـك بـال  ، العرب كـانوا يعملـون علـى األسـاطيل التجاريـة اإلغريقيـة من البحارة

 شـواهد ودون هؤالء البحارة،من الصحراء، وال ألحد  عبرالكلمات اليونانية هذه لمن سربوا 
يتوكأ عليها سوى افتراضه سذاجة من يخاطبهم أو قبولهم لمـا يقولـه لموافقـة أهـوائهم لغوية 
  لهواه.

، وجمـع مـا تفـرق أعجميـةالتـي يقـول إنهـا  القرءانبحصر لكلمات  قام جفري في كتابهو 
مـع  ورتبها على حروف المعجـم بادئـًا بـالهمزة، منها في دراسات عشرات المستشرقين قبله،

 جـلقائمة بفهاك وما يرجحه هو، بيان ما افترضوه لها من أصول في لغات غير العربية، 
  هذه الكلمات:

ــراهيم" ــيس،  ، إب ُأســس،  إســحق،إســتبرق،  أســاطير،أرائــك، إدريــس، ، آدم ،أجــرإبل
، تتبيـر، تـاب، بيـع، بنيان، بناء، بشر، برهان، آمن، أمشاج، أمة، اهللا إسماعيل،أسلم، 
ــا، ، تجــارة ــل، تســنيمتحته ــة، جبري ــة، جزي ــان، حكمــة، حصــن، حصــد، جــودي، جن ، حن
، الـرحمن، رجـيم، ربانيون، رب، دينار، دهاق، درس، خالق، خزانة، خاتم، حور، حنيف
، سـبت، سـبأ، سـاهرة، الالسـامري، السـاعة، الزكـاة، زكريـا، زخـرف، زرابـي، الرقيم، رزق
، سكينة، سكن، سفينة، فرسِ ، سطر، سراج، سحر، سحت، سجين، سجيل، سجد، سبح
، شـــرك، ســـيناء، ســـوق، ســـورة، ســـندس، ســـنبلة، ســـليمان، ســـلطان، سلســـلة، ســـالم

، الصـراط، صـديق، صـدقة، صـحف، صـبغة، الصـابئون، شـيعة، شيطان، شهر، شعرىال
، طهــر، طبــع، طــالوت، طـاغوت، صــورة، صــوامع، صــنم، صـلى، صــلوات، صــلب، صـرح
، عيـد، عمـاد، عليـون، تيـعفر ، عزير، عدن، عبقري، عبد، عالم، طوفان، طور، طوبى
، قـرآن، قـدس، قـارون، فيـل، فلـك، فلـق، فرقـان، فرعـون، فـردوس، فـتح، فـاطر، عيسـى
، قيامــة، قنطــار، قمــيص، قلــم، قطــران، قصــر، قســيس، قســطاس، قــريش، قريــة، قربــان
، مالــك، مــاعون، مائــدة، لــوط، لــوح، كــوب، كرســي، كتــب، كبريــاء، كــاهن، كــأس، قيــوم
، مســك، مســجد، مــزاج، مــريم، رســىمُ ، مرجــان، مدينــة، المجــوس، مثــل، مثقــال، مثــاني
، منـافقون، ملكـوت، كمِلـ، مَلـك، ملـة، مقاليـد، معـين، مصـر، مشـكاة، المسيح، مسكين

http://www.al-maktabeh.com



~ ٨٥ ~ 

 

ــذر، نبــي، ميكــال، موســى، مؤتفكــة، مــواخر، مهــيمن، منهــاج ــون، نــوح، نصــارى، ن ، ن
، يـاقوت، يـاجوج ومـاجوج، وزيـر، وردة، وثـن، هاوية، هامان، هارون، هاروت وماروت

  "يونس، يوسف، يهود، يم، يقين، قطيني، يغوث، يعقوب، يحي

• �kkkk�:  

جفـري الرنانـة عـن التحليـل اللغـوي ومضـاهاة الكلمـات فـي مختلـف  عباراتطرحت فإذا 
التـي جمعهـا ويقـول إنهـا أعجميـة،  القـرءانتأملـت كلمـات و ، دعـاواهالتي يغلـف بهـا اللغات 

فــي  صــحيحوتوظيــف مــا هــو  ،كالمــه يمتلــئ بالتــدليس والتالعــبفســتجد أن وتقســيمه لهــا، 
  .سوى ما يختلقه وال دليل عليهتمرير ما هو باطل 

وعزلهـــا عـــن  القـــرءانمـــن خالصـــة ة أعجميـــ يقـــول إنهـــافـــأول تدليســـه أنـــه قطـــع كلمـــات 
، مع أن جذرها بعدم وجود جذور لها في العربيةبأعجميتها مستدًال العربية، وأوهم من يقرأ 

أشـبه بهـا صـوتًا وأقـدر ذه األصـول ، وهـالقـرءانومادتها األصـلية موجـودة فـي العربيـة وفـي 
  ا أخذت منها.هالكلمات األعجمية التي يقول إنمن معناها  على تفسير

رد إليهــا فــي أعجميــة مــع أن لهــا جــذورًا ُتــ جفــري التــي جعلهــا ومــن أمثلــة هــذه الكلمــات
   .ومثانيوقربان،  ،وطاغوت ،وزكاة ،: صالةالقرءان، ولها صور اشتقاق أخرى في العربية

يقـول جفـري فـي تفسـير الكلمـات التباسـًا بـاألعجمي، هـذه  شـدأإحـدى إليك نموذجًا فـي ف
  :��kkkkأصل كلمة: 

مسـلمون مثـل السـيوطي والجـوهري لغويـون الالقـر يهي إحدى الكلمات القليلة التـي "
الكلمـة الزجاج إن أصـلها قال ف، أصلها الفارسيفي حيرة من هم كانوا ، ولكننها فارسيةأ

ــال ره، فالفارســية: اســت ــد وق ــه إنهــا مــأخوذة مــن: اســتروه، ابــن دري وكالهمــا ال وجــود ل
Neither of which forms exist ،اسـتبره،  :أنهـا مـن ، وهـو الحـق،وفي القاموس
وجذرها: استوار التي ، Thick بر بمعنى غليظتَ سِ  :وقال الجوهري في الِصحاح إنها من

http://www.al-maktabeh.comلوصـــف  تســـتخدم بمعنـــى: غلـــيظ ِســـتبر وكلمـــة:، ثابـــت ومســـتقرتعنـــي 
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وقـد ، Eschatological Writings وأخبـار آخـر الزمـان هايـةالنكتـب المالبـس فـي 
 :، وقــد ذكــر ابــن دريــد أنالســريانية واآلراميــة مــن الفارسـية الوســطى ىدخلـت الكلمــة إلــ

�kkkk� وقد اعتبرها البعض عربية ولكـن دعـواهم تعتمـد علـى مستعارة من السريانية ،
  )١("بن محيصنال Variant Reading قراءة شاذة

 مع أنه هو نفسه يقول إن مـا استدل بلغويين من العربأطرف ما في كالم جفري أنه و 
أتــوا قــالوا إنهــم وجــود لهــا فــي اللغــة التــي  وال  ،ذكـروه مــن أصــول أعجميــة للكلمــة تخمينــات

  بها منها!!

سنرجئ تجلية أهم ما في  ا، ولكن واستشهاد جفري باللغويين العرب هو أهم ما في كتابه
  واالحتيال.التزوير  ىلنجعلك ترى نموذجًا علكتابه هذا إلى حين، 

جفـري اقتـنص ، ��kkkk: لكلمـة األعجمـي إلـى األصـل الوصول من أجل، فكما رأيت
 وجــود وأهمــل، أعجميــة أصــوالً  بهــا لهــا ويصــنع العربيــة مــن الكلمــة بهــا ينتــزع فرضــية كــل

، هنــاك ومــن هنــا مــن اآلراء واألقــوال حشــد، ثــم هــو قــد والعربيــة القــرءان فــي الكلمــة جــذر
فيتوهم من ، وال أدلةإشارة عابرة دون تفصيل إلى وجود رأي يخالفها  في ثنايا كالمه وأشار

يعلــم أن ألنــه ال  ،وبشــهادة اللغــويين مــن المســلمينيقــرأ أن هــذا كــل مــا ُطــرح فــي المســألة، 
  .وأسقط أدلتهمالدجال حجب من تنقض آراؤهم فرضيته 

كل ما ن االعرض وبي األمانة والنزاهة في ىنموذج علكالم جفري، في فهاك ما ينقض 
  ه قبل من يوافقه.فمن يخالعند ، و من أوجه وأدلة في المسألة حو طر هو م

وهـو أوسـع معـاجم تـاج العـروس،  :معجمـهيقول المرتضى الزبيدي في مادة: برق، مـن 
  العربية وأكبرها:

وا فيــه، فقيــل: إنــه معــرب مــن: فــثــم اختلواإلســتبرق بالكســر: الــديباج الغلــيظ ... "
وقيـل: هـو ووقع في تفسير الزجـاج: اسـتفره، ، وهو نص ابن دريد في الجمهرة، استروه

، وعلـى هـذا اسـتبر: الغلـيظ، ثـم خـص بـه غلـيظ الـديباج ىومعنـفارسي تعريب: استبره، 
                                                           

1  ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: P 59. 
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أن يكـون فـي وقـال شـيخنا: الصـواب فـي إسـتبرق الوجه اقتصـر الشـهاب الخفـاجي ... 
 في صحيح الكالم ال أنه مأخوذ من البـرقألنه عجمي إجماعًا وهمزته قطع باب الهمزة 

كمــا نــص عليــه ولكنــه ســيأتي أن تصــغيره: ُأبيــرق، تــوهم أنــه اســتفعل، قلــت: حتــى يُ 
وهـو ملحـظ ، فُعلم أن أصله: برق، وفي التصغير يرد الشيء إلى أصلهالجوهري وغيره، 

 مـن البراقـة وصـل الهمـزة،أيد كونه عربيًا : ما نصه عن الشهاب شيخنانقل الجوهري، و 
فـي كتـاب فقـد نقلـه ابـن جنـي  ،قلـت: ال نظـر فيـهقال شـيخنا: وفـي وصـل الهمـز نظـر، 

  )١("�������������k�j�ik�j�ik�j�ik�j�iيصن في قوله تعالى: حالشواذ عن ابن م

والتــي ألدلــة شــيخه،  ومــن تفنيــده ،المرتضــى الزبيــدي آلراء مخالفيــهنقــد مــن  هتفهمــومــا 
رد إليــه الكلمــة الجــذر الــذي تُــألن عربيـة  �����kkkkأن: ، وأدلتــه عرضـها قبــل أن يقــرر رأيــه

وحســن  اللمعــان والبريــقالظهــور و الــذي يــدور معنــاه حــول موجــود فــي العربيــة، وهــو: بــَرق، 
المــرأة برقــت المــرأة: تزينــت، و نــور يلمــع مــن بــين الغــيم، و  :البرق، فــوجــذب البصــر المنظــر

 روالَبـْروق: أول مـا يظهـاإلبريق هـي الحسـناء براقـة األلـوان، والسـيف اإلبريـق هـو الالمـع، 
كــل مــا اجتمــع فيــه البيــاض والســواد ألن تضــاد  :واألبــرقعلـى األرض مــن خضــرة النبــات، 

  .يها ويخطف البصر بهاجل األلوان يميزها ويُ 

  في قوله تعالى:، القرءانموجود في برق  :الجذرما لم يذكره الزبيدي أن و 

   ).٧(القيامة:  ����|�{�~|�{�~|�{�~|�{�~����

القراء  ، معناها: تحير البصر، وهي قراءة����|�{�~|�{�~|�{�~|�{�~����القراءة بكسر الراء هكذا: ف
   العشرة ما عدا المدنيْين.

                                                           

، تحقيــق: دكتــور ٦٩-٦٨، ص٢٥) الســيد محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، ج ١
 م.١٩٨٩ه، ١٤٠٩مصطفى حجازي، راجعته لجنة فنية من وزارة اإلعالم، مطبعة حكومة الكويت، 
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معناهـا شخصـت العـين و ، ����~~~~ قَ رَ بـَـ����بفـتح الـراء هكـذا: وقرأ المدنيان: نـافع وأبـوجعفر 
  .)١(البصروانفتحت عن آخرها من الهول فلمع 

كمــا اســتدل الزبيــدي، قــراءة ابــن محيصــن للكلمــة ، ��������kkkkومــن األدلــة علــى عربيــة: 
  .)٢(}رقبْ تَ اسْ {بهمزة الوصل هكذا: 

هــو مــا لــم يبلــغ حــد التــواتر فــي قــراءات مــن الوقــراءة ابــن محيصــن مــن الشــواذ، والشــواذ 
وال يتعبــد بهــا وال حجيــة لهــا فــي اســتنباط األحكــام، النقــل، أو مــا خــالف الرســم العثمــاني، 

  ومعانيها وقواعدها. في اللغةحجة ولكنها 

 الهمـزة عليها دخلت ثم بَرق: الجذر من }رقبْ تَ اسْ { أصل: أن وقراءة ابن محيصن تعني
  .تنوينها اسميتها على والدليل، وفي صيغته الفعل على وزن اسم فهي، والتاء والسين

  في: لسان العرب:يقول ابن منظور 

 والسـين والتـاء الهمـزة أن علـى ،بـرق فـي القـاف مـن الباء في الجوهري ذكرها "وقد 
  )٣("الزوائد من

  .هو نفسه من أدلة عربيتها القرءانفي  �������������kkkkوتنوين: 

منونـــة  ��kkkkكلمـــة: وفـــي روايـــة حفـــص التـــي بـــين يـــديك فـــي المصـــاحف الشـــائعة، 
  : في قوله تعالىبالرفع 

����Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿Ã�Â�Á�À�¿����  :٢١(اإلنسان.(  

                                                           

 ، أش�رف٣٩٣ص، ٢ج العش�ر، الق�راءات ف�ي النشر: الجزري بابن الشھير الدمشقي، محمد بن محمد الخير أبو) ا8مام  ١
 المكتب�ة طبع�ة م�ن مص�ورة طبع�ة المص�رية، المق�ارئ عم�وم ش�يخ الض�باع، محم�د عل�ي الش�يخ: ومراجعت�ه تص�حيحه على

   .تاريخ بدون والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار بالقاھرة، الكبرى التجارية
 فــي والمسـرات األمـاني منتهـى: المسـمى، عشــر األربعـة بـالقراءات البشـر فضـالء اتحــاف: البنـا محمـد بـن اإلمـام أحمـد)  ٢

 الكليــات مكتبــة، بيــروت، الكتــب عــالم، إســماعيل محمــد شــعبان الــدكتور: لــه وقــدم حققــه، ٥٩٧ص، ٢ج، القــراءات علــوم
   .م١٩٨٧ه/١٤٠٧، األولى الطبعة، القاهرة، األزهرية

، صـادر ، دار٥ص، ١٠ج، العـرب لسـان: المصـري اإلفريقـي منظـور بـن مكـرم بن محمد الدين جمال الفضل اإلمام أبو)  ٣
  .م١٩٦٨، بيروت
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  وهي منونة بالكسر في قوله تعالى:

��������k�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�fk�j�i�h�g�f��������  :٥٤(الرحمن.(  

ال وجود له فـي  ،والتنوين، أو انتهاء االسم بنون ساكنة تثبت وصًال وتسقط وقفًا وخطاً 
، أو انتهـاء الكلمـة سـوى التميـيمفيهـا لـه شـبيه اللغات السامية مطلقـًا سـوى فـي العربيـة، وال 

  في اللغة األكادية. م ساكنة،يبم

جــذرها، إلـى الكلمــة رد ومـن أدلـة عربيتهــا، كمـا قــال الزبيـدي، قابليتهــا للتصـغير، وفيــه تُـ
  :اليربوعي أبي الهنديالشاعر تصغيرها قول من شواهد و 

  كأن األْذن منه َرجع ُحطي •••••••••••• وصبي في ُأبيرق مليحٍ 

الجــذر  هــذا وهــي تصــريف مــن مــن الجــذر: بــرق،عربيــة  القــرءانفــي  ��kkkkكلمــة: ف
 وتصريفاته في جذور العربية، القرءانكغيرها من فرائد ، وهو من مبتكراته القرءانينفرد به 

كل ما استدل به جفري مـن كلمـات أعجميـة من  ��kkkkوهذا الجذر أقرب صوتيًا لكلمة:
بينمــا تفتقــده هــذه الكلمــات كلهــا،  أصــلها، ألن الجــذر: بــرق يحــوي حــرف القــاف زعــم أنهــا

باستعالئه حروف  نُ زِ ويَ  ،وأشدها وقعاً  صوتاً  هو أبرز حروفها ��kkkkوحرف القاف في:
  الكلمة األخرى، وكلها مستفلة.

فهـم قـد مـن الحريـر أو مـن غيـره، لـيس الغلـيظ  القـرءانفـي  ��kkkkالمقصود بكلمـة: و 
فســروها بالــديباج الغلــيظ علــى أن هــذا معنــى: اســتبره الفارســية، التــي توهمــوا أنهــا أصــلها، 

 ، كمـا رأيـت،أنفسهمهؤالء المفسرين ، و ُنقول المفسرينالكتاب إلى  أهل منما تسرب مهو ف
للغـات امـن كلمـات أعجميـة، ألنهـم ال علـم لهـم أصـًال بلم يكونوا يعلمون معنـى مـا ينقلونـه 

  .ن هذه الكلمات توجد فيهاون إلقو التي ي

زينتـه وحسـن  بجمـالالبراق الذي يجذب األبصار ويخلبها هو الالمع  ، عربيًا،اإلستبرق
أن اآليــات التـي جــاءت  والثيــاب، ولـيس الغلــيظ، يـدلك علــى ذلـكالفـرش  مـن بطــائنمنظـره 

جــواز  تفترضــإذا افــفيهــا الكلمــة تصــف حــال أهــل الجنــة ومــا هــم فيــه مــن رفاهــة ونعــيم، 
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، فمــا الـذي يعنيــه وصـف الثيــاب غليظـة داللــة علـى أنهــا وثيـرةوصـف بطــائن الفـرش بأنهــا 
الرفاهة عالمات من ، والغلظ ليس بأنها غليظة، سواء كانت من حرير أو من غير الحرير

أوصاف الجمال للحرير خصوصـًا، بـل علـى عكـس  ، وال هو منعموماً  والتنعم في الثياب
  نعومته وشفافيته وليس غلظه وثقله.و  رقتهبه الرفاهة والتنعم و جمال الحرير عالمة ذلك 

• ����Ä�ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�Ã����:  

ها مـن لغـات ر اسـتعا التـي يقـول إنـه القـرءانوثاني مغالطات جفري في تصنيفه لكلمـات 
مــن كــالم العــرب قبــل نزولــه،  وكــان لهــا شــواهد القــرءانإذا وجــدت الكلمــة فــي أخــرى، أنــه 

، القـرءانالعربيـة، ومـن ثَـم هـا، افتـرض أن شـبيه فيمشتركة مع لغات أخرى، أو لها  توكان
على ذلك، وكأنها بديهة ال تحتاج إلـى دون أي دليل عنده ، و هي التي استعارت بالضرورة

 الكلمـة تكـون أن هـيو واألقـرب للبديهـة، فرضـية الصـحيحة بال ضاربًا ُعـرض الحـائطدليل، 
أن تكـون  واحـد، أو أصـل مـن النحـدارها، اللغـات مـن وغيرهـا العربيـة بـين مشـترك هو مما

هـي أقــدم قبـل،  مـن علمــت كمـا ،العربيـة ألن هـذه اللغـات هـي التـي اســتعارت مـن العربيـة،
   .اللغات السامية وأقربها للغة األم، أو هي نفسها األم

  .وقدس، وتاب، ومن أمثلة ذلك في كتابه كلمات: آمن

قولـه تعـالي: فـي  ����َخاَتمُ ����مة: لجفري من أصول أعجمية لكذجًا في ما زعمه و فإليك نم

����Ä�ÃÄ�ÃÄ�ÃÄ�Ãبسورة األحزاب���� ،:  

نكـل فرِ أشـار ولكـن عـل: خـتم، فومشـتقة مـن الألول وهلة تبدو الكلمة عربيـة أصـيلة "
لـيس أصـليًا، بـل مشـتق مـن  والفعل نفسـهليس شائعًا في العربية،  الوزن فاَعلإلى أن 
: ختــام، وهــي منــه المشــتق، وكــذلك القــرءانيوجــد فــي والفعــل  ،Denominative اسـم
وقـال هرشـفيلد صور مأخوذة من اآلرامية، كمـا ذكـر نولدكـه، وكل هذه ال، ����َخاَتمُ ����: مثل

 ،Seal العالمـةبمعنى  السريانية ، و:العبرية  :منإن الكلمة أصلها 
، بابـلرُ نقـل عبـارة النبـي حجـي عـن زَ  New Researches وفي كتابه: دراسات جديدة
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ليســـت فكـــرة غريبـــة علـــى  Seal  رمـــزًا أو عالمـــة رجــلال واســتدل بهـــا علـــى أن كـــون
عن الرسالة األولى ألهل كورنثوس:"وأنتم ختم هوروفيتز نقل من هذا ي وقريباً  اليهودية،

ــرب" ــي ال ــث تســتخدم البشــيطا كلمــة، )١(رســالتي ف  :مقابلهــاي مــع وهــ، :حي
ــي الترجــوم،   ــتحمــالن ف ــاتىمعن ــق ، Obsignation : اإلثب ، Causulaوالغل
في كل األحوال و ، القرءانلمعنى الكلمة المستخدم في معنى أقرب وهو ، Finisوالنهاية 

، ألن جمعهـا: خــواتم القـرءانوسـابقة علــى اسـتعارة مبكـرة  ����مُ اتَ َخــ����:البـد أن تكـون كلمـة
  )٢(وفي النقوش العربية القديمة"موجود في شعر امرئ القيس، 

  .ائقوقلب للحق وتزوير في كالم جفري من تدليس فإليك بيان ما

وأن صورتها هذه جامدة  ،غير عربية ����َخاَتمُ �لكي يوهم جفري من يقرأ أن كلمة: فأوًال: 
عــن اليهــودي فرنكــل أن الــوزن: فاَعــل، بفــتح العــين، غيــر ومنقولــة مــن لغــات أخــرى، نقــل 

  : من لسان العرب هذا الوزن نموذجًا علىفإليك في العربية،  موجود

مثـاًال لمـا  نليكـو: الشيء الذي تفرغ فيه الجـواهر بمعنى ،بفتح الالم وكسرها ب،قالَ "
  )٣(يصاغ منها"

  في قوله تعالى في سورة الشعراء:، اَلمعَ : كلمة القرءانوعلى هذا الوزن في 

����f�e�d�cf�e�d�cf�e�d�cf�e�d�c����  :١٩٢(الشعراء.(  

 ، علــى وزن: فاَعــل�����ÃÃÃÃ����ÄÄÄÄتجاهـل عمــدًا أن القــراءة بفـتح الخــاء هكـذا:  ثـم إنــه
إلــى تمــام العشـرة فهــي بكســر  القـراءالبــاقين مــن فقــط، وأمــا قـراءة  عاصــم الكـوفي هـي قــراءة

  .)٤( ����ÄÄÄÄ اِتمَ وخَ � ل هكذا:الخاء على وزن اسم الفاعِ 

                                                           

 .٩: ١) كورنثوس األولى:  ١
2 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: P121.  

  .٦٨٩، ص١لسان العرب، ج ) ٣
  .٣٤٨، ص٢) النشر  في القراءات العشر، ج ٤
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علـى أوزان مختلفـة  جذر الكلمـة الثالثـي وصـور اشـتقاق أخـرى منـهوجود أسقط كذلك و 
فالفعل: خـتم، الـذي هـو أصـل الكلمـة، ما يعني أن الكلمة أصيلة في العربية،  ،القرءانفي 

  في قوله تعالى:

����P�O�N�MP�O�N�MP�O�N�MP�O�N�M����  :٧(البقرة.(  

  : يختم في قوله تعالى:ومضارعه

����n�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�i����  :٢٤(الشورى.(  

  واسم المفعول في قوله تعالى:

����®�¬�«�ª®�¬�«�ª®�¬�«�ª®�¬�«�ª���� :٢٥ (المطففين.(  

  والمصدر على وزن ِفعال في قوله تعالى:

  ).٢٦ (المطففين: ����°�±°�±°�±°�±����

، فبيــت امــرئ القــيس فــي أوزان مختلفــة والكلمــة موجــودة فــي كــالم العــرب قبــل اإلســالم
  ، هو قوله:جفري الذي أشار إليه

  كنقش الخواتم في الجرجسِ •••••••••••• القرح في جلده   ترى أثرَ 

  ويقول األعشى في الخمر:

  تاماعن فيها الخِ  إذا ما ُفت  •••••••••••• كأن شعاع قرن الشمس فيها 

ًا فـيهم أو كـون الرجـل رمـزًا فـي القـوم أو مميـز  ن فكـرةأوروفيتز نقل جفري عـن هـوثانيًا: 
فــال منهــا،  القــرءانم فهــي مســتعارة فــي ومــن ثَــليســت غريبــة علــى اليهوديــة،  عالمــة علــيهم

أم  ،التي هي عمومية وقابلة للتشابه بين أمم البشر جميعاً  ،تعرف هل هو يستدل باألفكار
وهـــي خاصـــة وال يلـــزم فيهـــا  ،التـــي تعبـــر عـــن المعنـــى ،صـــوتًا واشـــتقاقاً  ،باللغـــة والكلمـــات

  .وال في الصيغة وطريقة االشتقاق ،ال في الصوت وطريقة النطق ،التشابه
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كون الرجل رمزًا للقوم فكرة ليست فقط غير غريبة على اليهودية، بل هـي غيـر غريبـة ف
كثــر الجماعــات شــيوعًا وفــي كــل عصــور البشــرية، وأ ،قبائــل األرض وشــعوبها قاطبــةعلــى 

نات الكتابيــة عمومــًا، بــل القبائــل الوثنيــة االيهوديــة وال الــديفيهــا ليســت  وعظمــاً  لهــذه الفكــرة
هــو أو  ،اإللــهفيــه يتجلــى أو مــن نســل اآللهــة، رمــزًا لإللــه فهــو يكــون عنــدها الحــاكم التــي 
  .ونيابة عنه باسمهيحكم 

فـــي ســـفر بـــولس القـــديس عبـــارة ل شــيطافـــي البِ  الســـريانيةترجمـــة الب جفـــري اســـتدلوثالثــًا: 
عناهـا مو ، كتيليـوسوتنطـق: دِ  ،δακτύλιος صـلها يونـاني، وهـو:وتجاهل أن أ، كورنثوس

عنــــد  اإلصــــبع، وهـــي عالمــــة علــــى علـــو المكانــــة أو امـــتالك الســــلطة الحرفـــي: حلقــــة فـــي
وال بالصــور الجامــدة منــه فــي  ،خــتم وتصــريفاته :الجــذر العربــي، فــال عالقــة لهــا باليونــان

  اللغات السامية األخرى.

بمعنــى إثبــات  ورنثـوسكالتـي يوجههــا ألهــل اســتخدم الكلمـة فــي عبارتــه القـديس بــولس و 
  ."اتباعكم لي إثبات لصحة رسالتي عن يسوع"الصحة، فالعبارة معناها: 

 بـروس متزجـر كمـا يقـول ،شـيطاالبِ يانية في ر إلى الس من اليونانية ترجمة العهد الجديدو 
Bruce Metzger  كلية برنستون لالهوت، أستاذ تاريخ الكتاب المقدس ومخطوطاته في  

Princeton Theological Seminaryبـاب: النسـخ السـريانية  ، فـيThe Syriac 
Versions النســخ األولــى مــن العهــد الجديــد، أصــولها ونقلهــا كتابــه:  مــنThe Early 

Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission, and 

Limitations:  

 رابــــوالبــــدأ ترجمتهــــا و الخــــامس بعــــد المــــيالد،  لقــــرنبــــين القــــرن الرابــــع واكانــــت "
Rabbula ــاالرُ  أســقف ــوفى ســنة  ،ه ــن ســوى ترجمــة ألجــزاء مــن م، ٤٣٥المت ــم تك ول

شــيطا البِ مخطوطــة مــن وأول  ... األناجيــل، ولــيس فيهــا أعمــال الرســل ورســائل بــولس
، كانـت فـي سـنة أعمـال الرسـل ورسـائل بـولس، وفيها للعهد الجديد ترجمة كاملةتحوي 
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، وهـي اآلن محفوظـة فـي المتحـف البريطـاني Edessa وكانت في كنيسة الرهام، ٥٣٣
  .)١("١٤٤٧٩ :تحت رقم

شيطا التي تحوي رسائل البِ  العهد الجديد في تأملت تاريخ كتابة النسخة الكاملة من فإذا
حــين  وتزويــرهم ،مــن ينقــل عــنهمو  ســتعرف مقــدار تــدليس جفــريم، ٥٣٣بــولس، وهــو ســنة 

فامرؤ القيس الذي يحـوي شيطا، البِ  سريانية من ����َخاَتمُ ����أن العربية استعارت كلمة:  وازعم
، فـي البشـيطا إلى السريانية بولس ئلم قبل أن تترجم رسا٥٢٠شعره كلمة: خواتم ولد سنة 

 شـــيطابعـــد كتابـــة النســـخة الكاملـــة مـــن البِ  ،م٥٧٠ولـــد ســـنة  والســـالم الصـــالةوالنبـــي عليـــه 
   !!عامًا فقط ثالثينو  سبعةب

مـــــن البشـــــيطا ظلـــــت حبيســـــة كنيســـــة الُرهـــــا، التابعـــــة والوحيـــــدة وهـــــذه النســـــخة األولـــــى 
الديانـــة المســـيحية ومـــن يتكلمـــون الســـريانية هـــم أنفســـهم لـــم لإلمبراطوريـــة الرومانيـــة، وأهـــل 

شيطا وتتعدد نسخها، بـل ولـم تكتسـب اسـمها هـذا: ولم تنتشر البِ  شيئًا، يكونوا يعرفون عنها
، وكان الذي أطلقـه الميالدي تاسعالقرن ال ائلإال في أو  ،البسيطة ي:أ ، ܦܫܝܛܬܐ شيطاالبِ 

 فــي الموصــل موســى بــن كيفــاورأس كنيســتهم اليعاقبــة  مطــران ، كمــا يقــول متزجــر،عليهــا
Moses bar Kepha،  م.٩٠٣المتوفى سنة   

 ����َخـاَتمُ �، فزعمـه أن: وتزويـر وقلـب للحقـائقلجفري من تدليس  هوأما أكثر ما فيما قرأت
  سفر حجي:، وهي في وتنطق: خوتمالعبرية،  טבעתمأخوذة من:  القرءانفي العربية 

، َيقُـولُ  َشأَْلِتيِئيَل، اْبنُ  َعْبِدي َزُرباِبلُ  َيا آُخُذكَ  اْلُجُنوِد، َرب  َيُقولُ  اْلَيْوِم، ذِلكَ  ِفي" بالـر 
  )٢("اْخَتْرُتكَ  َقدِ  َألني َكَخاِتٍم، َوَأْجَعُلكَ 

جامــدة فــي العبريــة علــى صــورتها هــذه، العربيــة،  ����َخــاَتمُ ����، وهــي بمعنــى: خــوتم :فكلمــة
وجود مـع صـور اشـتقاق مختلفـة منـه مالفعل: ختم بينما ، فيها وجذرها الثالثي غير موجود

  .ما يعني أن أصل الكلمة عربي ال عبريهو و كما رأيت، ، القرءانفي العربية و 
                                                           

1 ) Bruce M. Metzger: The Early Versions of the New Testament: Their Origin, 
Transmission, and Limitations, P48, 51,  Oxford University Press, New York, 1977. 

 .٢٣: ٢) حجي:  ٢
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 الســـامية فـــي العبريـــة واللغـــاتالجامـــد  االســـم أن علـــى داللـــة ذلـــك يكـــون أن مـــن وبـــدالً 
روة كــان ذ، كمــا علمــت فــي بــاب: العربيــة أم اللغــات، العربــي الجــذر مــنســتعار م األخــرى

فـــي  يالً لـــيس أصـــ خـــتم :وهـــو أن الفعـــل ،بـــالعكس مـــن يقـــرألإيهامـــه  تـــدليس جفـــري وتزويـــره
 الكلمـة أن الفعل هو أصليقينًا  ، مع أنه يعلم : خوتمالعبريمشتق من االسم  ، بلالعربية

، فــإذا وجــد فــي لغــة منهــا الفعــل فــي اللغــات الســامية كلهــا ،منــهشــتق يوأن االســم  وجــذرها،
  .منهاووجد في أخرى االسم فالتي تحوي الفعل هي األصل واألخرى استعارت 

• ����DDDD����:  

مــن أصــولها  القــرءانالمغالطــة واالســتماتة فــي قطــع كلمــات  علــىًا آخــر وهــاك نموذجــ
بعـض الكلمـات مـن أن  جفـري فيما زعمه لها في غيرها من اللغات،وتلفيق أصول العربية 

  عربية في مبناها لكنها غير عربية في معناها. القرءانفي 

   :القرءانفي ����������������DDDDتفسير معنى كلمة: يقول جفري في 

، شائعة فـي العربيـة Light بمعنى الضوء����������������DDDD... وعلى سبيل المثال فإن كلمة: "
، كمـــا فـــي اآليـــة الثانيـــة والثالثـــين مـــن الســـورة لكنهـــا حـــين تســـتخدم بمعنـــى دينـــي

�����M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: (ســـورة التوبـــة)التاسعة

O�NO�NO�NO�N�PPPP��������، ــــ ــــذلــــك  إنف  :لكلمــــةالســــرياني تــــأثرًا باالســــتخدام  شــــك الب
")١(.  

وكما ترى، من أجل دس جرثومة تأليف النبـي عليـه الصـالة والسـالم للقـرآن مـن الكتـب 
وكونــت حضــارة الغــرب اليهوديــة المســيحية، وهــو المقصــود األصــلي  ،التــي يــؤمن بهــا هــو

، مـا لـم يسـتطع جفـري أن يقطعـه مـن القـرءانلكل من نهجوا هـذا الـنهج فـي تفسـير كلمـات 
لهـذا المعنـى مـن هـذه اللغـة  القرءانلفق األدلة على استعارة يالعربية بلفظه قطع معناه، ثم 

  أو تلك.

                                                           

1 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: P39-40. 
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مــن آثــار  القــرءانفــي لــدين الخــاتم الوصــف ����������������DDDDم كلمــة: ايــزعم أن اســتخد ،الــدجالف
ضـــاربًا لوصـــف الضـــوء أو النـــور الحســـي، مـــع أن الكلمـــة أصـــيلة فـــي العربيـــة الســـريانية، 

المعنــى  هــذا بــينالمــادي، وأن اســتخدم الكلمــة أيضــًا بمعناهــا  القــرءانبــأن ُعــرض الحــائط 
وأن هـذا الربـاط الوثيـق ، اً وثيقـ اً المعنـوي رباطـالمعنى لها بـ القرءاناستخدام المادي للكلمة و 

شـائع فـي لغـات األرض كلهـا، وأنـه مـن آيـات فـي اسـتخدام الكلمـات بين الحسي والمعنـوي 
  .، ال من دالئل االقتباس واالستعارةواالرتقاء في استخدام كلماتها اللغة رفعة

قولــه  كمــا فــي، بمعناهــا المــادي الــدال علــى الضــوء����������������DDDD :اســتخدم كلمــةأوًال  القرءانفــ
  تعالى:

�����́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈§���� .  

  ).٥(يونس: 

  ، مثل قوله تعالى:القرءانلوصف اإلسالم ولوصف ����������������DDDDواستخدم كلمة: 

����½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�   ).١٧٤(النساء:   ��������³�²�±́�

فــالنور ربــاط وثيــق،  القــرءانالمــادي وبــين اســتخدامها لوصــف ����������������DDDDوبــين معنــى كلمــة:
 ، وفــي وجــوده يســتطيع تمييــز مالمحهــاالحســي هــو الــذي يــرى بــه اإلنســان األشــياء الماديــة

فقــد اإلنســان يو معالمهـا وتضــيع األشـياء تخــتلط ، وعنـد فقــده والتفرقـة بينهــاومعرفـة معالمهــا 
  القدرة على التمييز بينها.

أو تصـــعيدها مـــن المســـتوى  ،��������DDDDلكلمـــة:  هـــو نقـــل هـــذه المعـــاني القـــرءانومـــا فعلـــه 
الـــذي  التجريـــدي المحسوســـات إلـــى المســـتوى مـــا يدركـــه البصـــر مـــن صـــفالـــذي ي المـــادي

  المعنويات.من  والنفسلعقل يصف ما يدركه ا

وفـي وجـوده يمكنهـا حقـائق الوجـود، العقل وتدرك الـنفس  به معنوي يرى����������������DDDD القرءانف
والتمييـز بـين مـا هـو شـر ومـا هـو والتفرقة بين ما هو حـق ومـا هـو باطـل،  ،معرفة معالمه
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ويتمــــاهى الحــــق وتخــــتلط مالمحــــه،  ،الوجــــودُيظلــــم وعنــــد فقــــده أو اتخــــاذه مهجــــورًا ، خيــــر
  .ويفقد اإلنسان ميزان التفرقة بينهما ،ويستوي الخير والشروالباطل، 

  وكما يقول ابن منظور في لسان العرب:

  )١(المظهر لغيره يسمى نوراً"نفسه في  والظاهر"

وهــذا التصــعيد فــي اســتخدام الكلمــات، بنقلهــا مــن وصــف الماديــات ومــا تدركــه الحــواس 
، والوشـيجة بـين المسـتويين، عبـر الرابطـة يدركه العقـل والـنفسإلى وصف  المعنويات وما 

ائع في ش ، وهوتوظيف معاني كلماتها فيوالسمو اللغة االرتقاء بمن دالئل  بين المعنيين،
  .إبان ارتقائها كل لغة

أولية استمدتها من بيئتها التـي ولـدت أو نبتـت  أصلية فللكلمات في كل لغة راقية معانٍ 
ثــم إذا ارتقــى أهــل اللغــة عقليــًا ونفســيًا لوصــف هــذه البيئــة أو التعبيــر عــن مكوناتهــا، فيهــا، 

نقلــوا الكلمــات أو ارتقــوا بهــا مــن مســتوى وصــف البيئــة والمحسوســات إلــى مســتوى وصــف 
  األفكار والمعنويات.

  فإليك مثاًال في إحدى أكثر الكلمات شيوعًا في زمانك هذا، وهي كلمة: ثقافة.

أصــلها مــن ثقــف الــرمح، أي تقويمــه وتهذيبــه وشــحذه لجعلــه  ،فــي العربيــةفكلمــة: ثقافــة 
والسـمو فـي توظيـف معانيهـا األصـلية فكان من االرتقـاء بالكلمـة نفاذًا، ٕاصابة و أكثر حدة و 

علـى مـا تجلبـه لسـلوك ، داللـة المعرفـةاالطـالع و  ها لوصف القراءة والكتابـة وسـعةاستخدام
، كالتي يمنحها للرمح وٕاصابة في الفهم من شحذ ونفاذصاحبها من تقويم وتهذيب، ولعقله 

    ه.ثقفُ 

للتعبير عن المعاني التي تحملهـا ، التي تستخدم في اللغات األوروبية Cultureوكلمة 
الحتضــــانها  غــــرس بــــذور النبــــات فــــي األرض وحرثهــــا أصــــلها مــــنكلمــــة: ثقافــــة العربيــــة، 

                                                           

  .٢٤٠، ص٥) اإلمام ابن منظور: لسان العرب، ج ١
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تغرســـه فـــي نفـــس صـــاحبها االطـــالع والمعرفـــة، لمـــا تـــم توظيفهـــا فـــي وصـــف ثـــم ، وٕانباتهـــا
  ذكاء وقدرة على الفهم.اآلداب، وما تنبته في عقله من من وسلوكه 

لكـي ، وال يخفـى عليـهوهـو يعلمـه إسـقاط هـذا كلـه، هـو فـي كلمـة: نـور وما فعله جفـري 
الجرثومـــة التـــي مـــدفوعًا بفـــي الســـريانية، أصـــًال يقطـــع وشـــائج الكلمـــة بالعربيـــة، ويرقـــع لهـــا 

  وتسري في تكوينه.تستقر في رأسه 

  األعالم األعجمية: •
 الدالــة الكلمــاتبــين نفــي العربيــة ه فــي جمعــومــن مغالطــات جفــري وتدليســه فــي كتابــه 

ليوهم من يقـرأ الثانية بين ثنايا األولى وضع و ، المحضأسماء األعالم وبين  المعاني على
  .هذه كتلكوعه أن لقي في رُ وي، باشتراكهما في األعجمية

ولـو إال كما هـي فـي لغاتهـا،  نقلهاوهو تضليل ألن أسماء األعالم ال تترجم وال وسيلة ل
تفضـي  ومـن ثَـمكلمـة دالـة علـى معنـى، لـم إلـى مـن اسـم دال علـى عَ اللفـظ  تحـولل رجمتتُ 

اسـمه لمـا معنـى حتى على نفسه، فلو قـرأ صـاحب االسـم ترجمـة  الترجمة إلى تجهيل العلم
خاصًا  وكونه عبر انفراده به ،بحامله التعريف اسمأي  منغاية الو عرف أنه المقصود به، 

   له وعالمة عليه.

إذ الغـرض منهـا بيـان المعنـى الـذي تحملـه وليست كذلك الكلمات الدالـة علـى المعـاني، 
كريم أردت أن تصف شخصًا بأنه وليس التعريف بعلم أو الداللة على شخص بعينه، فإذا 

يمكنــك أن تتــرجم هــذه الكلمــة إلــى مــا يقابلهــا ويــؤدي معناهــا فــي أي لغــة شــئت، ولكــن إذا 
  .فال وسيلة للتعريف بحامل هذا االسم سوى نقله كما هو ،ن اسم الشخص نفسه: كريماك

تعرف منه ضرورة نقل أسماء األعـالم كمـا هـي دون ترجمتهـا، ومـا تفضـي مثاًال  يكلفإ
  .بحاملها بدًال من التعريف به إليه ترجمتها من تجهيل

فاسـمه أحد أشـهر رؤسـاء الواليـات المتحـدة األمريكيـة،  جورج بوش، سماهذا هو معنى 
عنــد رفعــه،  جورجيــوس :، وينطــقΓεωργιοςوهــو:  يونــاني أصــله إغريقــي األول: جــورج

أو: جورجيـون عنـد نصـبه، والنـون أو مـا  ،ة الرفـعوالسين أو مـا يقابلهـا فـي اليونانيـة عالمـ
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وينطــق:  ،γη :: األولمــن مقطعــيناإلغريقيــة فــي االســم يتكــون و ، ة النصــبيقابلهــا عالمــ
عنــــد  ٕارجــــونإرجــــوس عنــــد رفعــــه و ، وينطــــق: εργονوالثــــاني: ومعناهــــا: األرض،  جــــي،
  .الفالحفكلمة: جورج تعني حرفيًا: عامل األرض أو المزارع أو ومعناها: عامل، ، نصبه

فـإذا ذهبـت إلـى أي معجـم إنجليـزي فسـتجد أن معنـاه:  ،Bushبوش وأما اسمه الثاني: 
ر مـن األرض كثـ بريـة وهي بقعة ،األغصان، أو: أجمة شجيرة صغيرة كثيرة الفروع وملتفة

  وتداخلت أغصانه. شجرها

أول دخــول ، وأن Boschأصــلها هولنــدي، وهــو:  ســتعرف أنفــإذا تتبعــت ســيرة الكلمــة 
ي مســــتوطناســــتخدام فــــي القــــرن الســــابع عشــــر، عبــــر  للكلمــــة إلــــى اللغــــة اإلنجليزيــــة كــــان

 يراتلهــا، لوصــف األراضــي البريــة كثيــرة الشــج ات الهولنديــة فــي القــارة األمريكيــةر المســتعم
  .، تشبيهًا لها بالمعنى األصلي للكلمةواجهة لمستعمراتهممال

، وللمرأة هو: شعر العانةفي الهولندية القديمة،  Bosch والمعنى األصلي لكلمة: بوش
  !!خاصة

فيمكنــــك أن تتخيــــل مــــا الــــذي ســــيفهمه الــــرئيس جــــورج بــــوش مــــن كتــــاب يــــروي ســــيرته 
   : الفالح بن شعر العانة؟!إذا كان عنوانه الكتابب، وهل سيدرك أنه المقصود وأعماله

أن ، بعد التمييز بين أسماء األعالم والكلمات الدالة على المعاني، ما ينبغي أن تعرفهو 
أعجميـة وعربيـة فـي الوقـت  ، مثـل أسـماء األنبيـاء،القـرءانفـي  غير العربيـة أسماء األعالم

  .نفسه

 لـــد فيهـــا هـــؤالء األنبيـــاءوُ بالضـــرورة مـــن جهـــة أصـــولها فـــي لغاتهـــا التـــي  فهـــي أعجميـــة
، وتهذيبها فيها القرءانصرف بت في الوقت نفسه عربية منها، وهيهم ختار آباؤهم أسماءاو 

، الجـذور العربيـة وتقريبهـا مـن وصـبها فـي صـيغ عربيـة عبر تغيير حروفها وضبط أوزانهـا
 تقـع مـن األذن والـنفس العربيـةو  ،ألصـوات العربيـةموافقـة ة في لسان العـرب، و جاريلتكون 
  العربي الخالص.موقع 
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إلـى العربيـة وصـيغها  من لغاتهـااألعجمية وهو ينقل أسماء هذه األعالم  القرءانثم إن 
 فـي لغتـه األصـلية هالمعنـى الـذي يعنيـه اسـملـم مع كل عَ  وضعوأوزانها وأصواتها ووقعها، 

، وهـم أنفسـهم أهـل هـذه اللغـات ايعرفهـم يكـن ل لهذه األعالم ي معانٍ وه، في سياق ذكره له
مـــن واســتعار ألفاظــه  القــرءان عليــه الصـــالة والســالم ألــفيــزعم الــدجالون أن النبــي الــذين 
زمـــن نـــزول  ميـــة والعبريـــة، قـــد ضـــمرت فـــيا، خصوصـــًا اآلر إذ كانـــت هـــذه اللغـــات كتـــبهم،
  .أن يبعثها الغرب في العصر الحديثقبل  ،وكادت تندثر القرءان

ثنايـا فـي المجهولـة عنـد أهلهـا معانيهـا  بث، و القرءانبها عر  واألعالم األعجمية، وكيف
رؤوف ، وهـو األسـتاذ مياههـا أطلـقو ينبوعها  جرإلى من ف احيلك فيهكالمه عنها، مسألة نُ 

ًا ر مفسـ القـرءانأبو سعدة، في كتابه الفريد في بابه والنفيس فـي مادتـه: العلـم األعجمـي فـي 
  .)١(القرءانب

  المفسرون واللغويون العرب: •
اللغــويين المفســرين و  استشــهاده بــبعضواآلن جــاء أوان أهــم مــا فــي كتــاب جفــري، وهــو 

مـا نقلـه هـؤالء أشاع في كتابه فقد ، القرءانعن الكلمات األعجمية في ما صنفوه و العرب، 
 كـل كلمـة عند كالمه عـن ما أمكنه ذلك واستدل بهم ،اللغويين والمفسرين عن أهل الكتاب

الطويلــة التــي تحــوي ، ولكنــه خــص بالــذكر فــي مقدمــة كتابــه القــرءانأعجميــة فــي ا قــال إنهــ
اثنـين مـن هـؤالء واسـتدل بمـا صـنفاه،  القـرءانوبراهينه العامة على أعجمية كلمـات  منهجه
  أبو منصور الجواليقي.اللغوي السيوطي، و  اإلمام وهما

 مـــن الكــــالم األعجمـــي علــــى حـــروف المعجــــم، عــــن  بفأمـــا الجــــواليقي، فكتابـــه: المعــــر
، وقـد حققـه الشـيخ أحمـد شـاكر وطبعتـه ة عامةالكلمات ذات األصول األعجمية في العربي

  .)٢(ونشره مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة المصريةدار الكتب المصرية، 
                                                           

، دار الهــالل، القــرءان، وجــه جديــد مــن إعجــاز القرءانًا بــر مفسـ القــرءان) األسـتاذ رؤوف أبــو ســعدة: العلــم األعجمــي فــي  ١
  م.١٩٩٤القاهرة، 

٢  ب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، تحقيق وشرح: الشيخ أحمد شاكر، ) اللغوي أبو منصور الجواليقي: المعر
  م.١٩٦٩ه/١٣٨٩تحقيق التراث ونشره، وزارة الثقافة، الطبعة الثانية،  مركزمطبعة دار الكتب المصرية، 
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قــد اتكــأ جفــري خاصــة، و  القــرءانعــن الكلمــات األعجميــة فــي  مؤلفاتــه، فأمــا الســيوطيو 
رسالتيه: المهذب في ما وقـع فـي اتخذ ، و القرءانفي علوم  تقانفي كتابه: اإلعلى ما كتبه 

 ،القـــرءانشـــيوع الكلمـــات األعجميـــة فـــي علـــى  حجـــة ب، و: المتـــوكلي،مـــن المعـــر  القـــرءان
 وعرض في مقدمة كتابه تصنيف السيوطي لهذه الكلمات حسـب لغاتهـا التـي أخـذت منهـا،

  يقول بأعجميتها.وعند كل كلمة  ،في كل موضع من كتابهاستدل به ثم 

السـيوطي عـرض ، )١(مـا وقـع فيـه بغيـر لغـة العـرب: فـي هعنوانـفي بـاب تقان، ففأما اإل
ثـــم ، القـــرءانول وجـــود كلمـــات أعجميـــة فـــي حـــواللغـــويين  والمفســـرين الخـــالف بـــين األئمـــة

  نماذج من هذه الكلمات وما قيل في أصولها غير العربية. عرض

وهـو بغير لغة العـرب،  القرءانلما وقع في  الذي خصصه السيوطي في اإلتقان والباب
ليس سـوى تلخـيص لكتابـه: المهـذب إنه  يقول السيوطي في بدايتهالباب الثامن والثالثون، 

  ب.من المعر  القرءانفي ما وقع في 

للكلمـات  وأما رسالة: المهذب، التي هـي أصـل البـاب الـذي أفـرده السـيوطي فـي اإلتقـان
الهاشــمي مــن المغــرب، وهــو  حققهــا الــدكتور التهــامي الراجحــي فقــد، القــرءاناألعجميــة فــي 

أبنـاء مدرسـة أن شكسـبير هـو الشـيخ ومـن  ،الذين قـد عرفنـاك بهـم المستشرقين تالميذ  من
  .زبير

، ومــنهم أن األكثــرين مــن أئمــة الفقــه واللغــة والتفســيربــرســالته: المهــذب  الســيوطيبــدأ 
، القــرءانب فــي وقــوع المعــر متفقــون علــى عــدم ، وابــن فــارسوالبــاقالني الشــافعي والطبــري 

  لقوله تعالى:

������~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y����  :٢(يوسف.(  

ب فــي لوا بوقــوع المعــر اقــ، والواســطي ثــم ذكــر أن آخــرين، ومــنهم الجــويني وابــن النقيــب
  بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية ال تخرجه عن كونه عربيًا. ، واستدلواالقرءان

                                                           

، تحقيـق: الشـيخ شـعيب ٢٨٨، صالقـرءان: االتقـان فـي علـوم السـيوطي بكـر أبـي بـن الـرحمن عبـد الدين جالل ) اإلمام ١
  م.٢٠٠٨ه/١٤٢٩، بيروت، ١األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
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  كان رأي أبي القاسم عبيد بن سالم:ووسطًا بين الفريقين 

وذلك ألن هذه األحرف أصولها أعجمية،  والصواب عندي مذهب فيه القوالن جميعًا،"
فصـارت ، وحولتها عـن ألفـاظ العجـم إلـى ألفاظهـا، ولكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها

عربيـة ، فمـن قـال إنهـا وف بكـالم العـربر وقد اختلطـت هـذه الحـ القرءانعربية، ثم نزل 
    )١(فهو صادق، ومن قال إنها أعجمية فصادق"

  :ونص السيوطي على أن

  )٢("األعالم ليست محل خالف، فالكالم في غيرها"

  :كان رأي السيوطيو   

عـن ابـن حميـد ... نبأنـا أ، قـال: ما أخرجه ابن جريروأقوى ما رأيته، وهو اختياري، "
عربيـًا وأعجميـًا، فـأنزل اهللا:  القـرءانأنـزل هـذا  سعيد بن جبير، قال: قالـت قـريش: لـوال

����®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� �̈§�¦®�¬�«�ª�©� ـــزل اهللا ����¦�§̈� ـــرءان، وأن ـــة بكـــل  الق ـــذه اآلي ـــد ه بع
  )٣(لسان"

بوجـــود كلمـــات  الواقـــمـــن أن تفطـــن مـــن عبـــارة الســـيوطي أن  هنـــا وال ينبغـــي أن يفوتـــك
 القــــرءانمــــن اإليقــــان بعصــــمة  ، أصــــابوا أو أخطــــأوا، كــــانوا يبــــدأونالقــــرءانأعجميــــة فــــي 

قولهم بوجود كلمات أعجمية فيه وأن وارتفاعه أن يكون من كالم البشر، ومصدره اإللهي، 
 ذه الكلمــات مــن أشــتاتهاجمــع هــباللغــات و اإلحاطــة  مــن دالئلهــم علــى ذلــك، ألنكــان مــن 

 عــن أن يكــون هــذا الً ، فضــبشــرطاقــة اللغويــة بيانيــة واحــدة فــوق معــًا فــي ســبيكة ٕاذابتهــا و 
  .القرءانالبشر رجًال واحدًا في بيداء العرب في زمان نزول 

                                                           

، تحقيـق: دكتـور التهـامي الراجحـي الهاشـمي، ٦٥مـن المعـرب، ص القـرءان) اإلمام السيوطي: المهذب فـي مـا وقـع فـي  ١
ـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مطبعـــة فضـــالة  -صـــندوق إحيـــاء التـــراث اإلســـالمي المشـــترك بـــين المملكـــة المغربيـــة ودول

 المحمدية، المغرب، بدون تاريخ.
    .٦٠من المعرب، ص القرءان ) المهذب في ما وقع في ٢
  .٦٠من المعرب، ص القرءانالمهذب في ما وقع في  ) ٣
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~ ١٠٣ ~ 

 

 ن رأيـــت مـــن الـــدجالين، الـــذينعلـــى النقـــيض مـــن ذلـــك الفرضـــية التـــي ينطلـــق منهـــا َمـــو 
فــي البحــوث والدراســات،  لفونــهويمــا يلفقونــه يلفقــون ثــم ، يريــدون إبطــال النبــوة ونفــي الــوحي

مــن تــأليف النبــي، وأنــه عليــه الصــالة والســالم  القــرءانالوصــول إلــى أن الــدس و مــن أجــل 
يؤمنـون ، واسـتعار كلماتـه ممـا يعتنقونه هـم مـن ديانـات شرائع مماجمع ما فيه من عقائد و 

  ويبجلونه من لغات.من كتب به 

وأن يسـعى إلـى إبطـال مـا  ،أن ينافح عما يعتقده ويؤمن بـه ويبجلـهال تثريب على أحد و 
الفــرق بـــين هـــؤالء وأولئـــك أن األئمـــة ولكـــن ؤمن ومــن شـــاء فليكفـــر، يـــيخالفــه، فمـــن شـــاء فل

أنــه ، وال يخفــون ويعلنــون مــا يؤمنــون بــه ،ون مــا يعتقدونــهر هــظيُ  واللغــويين مــن المســلمين
ما يضعونه من فرضيات وما يصلون  يحكمهم فيه وبدايتهم التي يبدأون منها، وأن دافعهم

  إليه من نتائج.

فـإنهم يخفـون مـا ، ومن ستلتقي بهـم معنـا الحقـاً  نولدكه وجفريأما الدجالون، من طراز 
ويسـعون إلـى تسـريبه فـي أذهـان مـن يخاطبونـه، ويكتمون غايـاتهم ومـا يريدونـه، يعتقدونه، 

زركشـته و  ،سـانات العلـميلما تنتجه عقائدهم وغاياتهم من فروض ونتائج فـي طعبر سربلة 
وهو ما من أجله نكتب لك ، الموضوعيةبالعبارات الرنانة عن  ه، وحشو أغلفة الدراساتفي 

  .هذا الكتاب

، هــو بــين المــوافقين والمعارضــين لخــالفل ه المختصــرعرضــبعــد  ،كتـاب المهــذب كلــهو 
مرتبـة ، حسـب اختيـاره، بغيـر لغـة العـرب القـرءانفـي وقعـت لكلمـات التـي ل سرد السـيوطي 

اللغــة التــي نســبة كــل قــول فــي أعجميــة الكلمــة و  مــععلــى حــروف المعجــم، بــدًءا بــالهمزة، 
  .أخذت منها إلى قائله

 ،William Bell لالتــي حققهــا المستشــرق األمريكــي وليــام ِبــوأمــا رســالة: المتــوكلي، 
القصيرة إنه  افيقول السيوطي في مقدمته، ،)١(م١٩٢٤سنة  ونشرها مع ترجمتها اإلنجليزية

                                                           

 The Mutawakkili of Assuyuti, A Translation of  the arabic: ) ا8مام السيوطي: رسالة المتوكلي ١
text, with introduction, notes and indices, By: William Bell, A Dissertation presented to 
the Faculty of the Graduate School of  Yale University in candidacy for the degree of  
doctor of philosophy,1924. 
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~ ١٠٤ ~ 

 

التي ورد عن  القرءان في جمع كلمات اهللا العباسي كتبها تلبية لرغبة الخليفة المتوكل على
، ولذا سماها باسـمه، وبعـد هـذه المقدمـة الصـغيرة فالرسـالة الصحابة والتابعين أنها أعجمية

رتــب الكلمــات التــي  ة: المتــوكليهــي نفســها كتــاب: المهــذب، غيــر أن الســيوطي فــي رســال
 القــرءان، بــدًءا بمــا ورد فــي جــاءت منهــايــرى أنهــا يقــول إنهــا أعجميــة حســب اللغــات التــي 

  على لسان الحبشة.

مـن أدلـة وبـراهين علـى  الثالثة: اإلتقان والمهذب والمتوكلي وكل ما في كتب السيوطي
فـي الكلمـة لـيس سـوى نسـبة القـول تلـك، اللغة التي جـاءت منهـا  عدم عربية هذه الكلمة أو

ألنــه ال الســيوطي نفســه ، وال شــيء آخــرن أحــد آخــر، ونقلــه عــإلـى مــن قالــه أو مــن ســمعه 
، وال هم بقـادرين عندهم أدنى معرفة باللغات التي ينسبون الكلمات إليها وال من ينقل عنهم

  .في هذه اللغات أم الوجود  أعجميةالتي يقولون إنها الكلمات هذه ل على تحري إن كان

فــي  �����kkkkمــن أصــول لكلمــة: نقلــه جفــري عــنهم وقــد رأيــت نموذجــًا علــى ذلــك فيمــا 
  فيها أصًال!الفارسية، ال وجود لها 

علــى مصــادر الســيوطي فــي الحكــم علــى  والمتــوكلي مــن المهــذب فإليــك نمــاذج أخــرى
فــي نســبتها إلــى هــذه اللغــة أو تلــك  المرســلة هــذه المصــادر أعجميــة الكلمــات، وعلــى أقــوال

للرد عليهـا أو تفنيـدها، بـل يس فقط نأتيك بها ل، أدلة، بل ودون أي إلمام بهذه اللغات دون
  :من طرائف وغرائبلما فيها 

ألولـى ا...  أنهـا السـرر بالحبشـية : حكى ابن الجوزي فـي: فنـون األفنـان����̈̈̈¨�����"
`������a�`�a�`�a�`�aاآلخــرة، وفــي قولــه:  :: أي��������m�lm�lm�lm�lقــال شــيدلة فــي قولــه: : واآلخــرة

bbbbوالقــــبط يســــمون اآلخــــرة األولــــى واألولــــى اآلخــــرةاألولــــى بالقبطيــــة :: أي���� ،  ...
����àààà���� :حدثنا زيد بن ثور عن ابن جريج، قال :����àààà���� الغسالون للثياب، وهي :

: قــال الجــواليقي: قــال أبــو عبيــد: العــرب ال تعــرف الربــانيين، ����____����...  بالنبطيــة
: قــال ����مِ قيِ لــر اْ ����...  ريانةٕانمــا هــي عبرانيــة أو ســوقــال: أحســب الكلمــة ليســت بعربيــة، و 
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~ ١٠٥ ~ 

 

يــك الشــفتين ر ، وقــال الواســطي: هــو تحبالروميــة : اللــوح����مِ قيِ لــر اْ ����شــيدلة فــي البرهــان: 
ـــانبالعبر  ـــن الجـــوزي أنـــ��������XXXX...  ةي ـــى النقـــاش واب ـــة ه: حك ـــق بلغ ...  الـــروم الطري

����kkkkوالذباب بالسـريانية ...  : قال الواسطي: هو الدبا بلسان العبرية����... ����RRRR���� :
  )١("قال الواسطي: هي النخلة، وقال الكلبي: ال أعلمها إال بلسان يهود يثرب

معرفــة لهــم وهــو نفســه، ال  الســيوطي،عــنهم  نقــلن مــأن  إليــه تنتبــه أن يجــب مــا وأول
هـذه الكلمـات إن كـان لهـا حقـًا وجـود فـي  انيوال بمعـ، باللغات التـي ينسـبون الكلمـات إليهـا

 أبــووالفقيـه الشــافعي  الــواعظ، أو كــان فهـل كــان ابــن الجـوزي خبيــرًا بالحبشـية، هـذه اللغــات
 نــي مــن العــراق،ال، وهــو جيبشــيدلة المعــروف منصــور بــن الملــك عبــد بــن عزيــزي المعــالي

الحـــادي عشـــر /القـــرن الخـــامس الهجـــري ،فـــي زمنـــهتنقـــرض قـــد كـــادت و يعـــرف القبطيـــة، 
  ؟!وانحصرت في الصلوات داخل كنائس مصرالميالدي، 

ال يعرفــون معنــى أن الســيوطي ومــن نقــل عــنهم، ألنهــم وثــاني مــا يجــب أن تنتبــه إليــه، 
 في الحكم على أعجميتها وال بصر لهم بتلك اللغات، فقد جاءت ألفاظهمهذه الكلمات حقًا 

فابن الجـوزي حكـى،  ونسبتها للتخمين أقرب من نسبتها للعلم، ،ربًا ألخماس في أسداسض
، وأبـو عبيـد يحسـب أن هـذه الكلمـة ليسـت عربيـة من يكون هذا الذي حكى عنه ال تعرفف

نســــبوها للعبريــــة ، و متنـــافرين جعلــــوا لهـــا معنيــــين والـــرقيميانية، ر ة أو ســــبريـــتكــــون عوربمـــا 
  .بينهماباه تأو اشقرابة وهما لغتان ال  ،في وقت واحد والرومية

خلف من نقلوا عنهم هذه األقـوال فـي أعجميـة  رهميس تنتبه إليه، أنوثالث ما يجب أن 
وانقطعـــت أنهـــم بتـــروا هـــذه الكلمـــات مـــن نســـيجها،  فـــي غفلـــة تامـــة عـــنم هـــجعل، الكلمـــات

  .معاني اآليات التي هي فيهاو سياقها با صلتها له نقلوهاالمعاني التي ب

لـم يتوقـف ليتسـاءل:  معناها: الغسالون للثيـاب،أن بالنبطية و  �����àààà الذي قال إن:ف
وما عالقة ذلك باآليات التـي ، بأنهم غسالون للثيابالمسيح نصار أا الذي يعنيه وصف م

                                                           

  . ٢٥، ٢٣، ٢٧، ٢٩، ٢١، والمتوكلي، ص١٣٩، ١٣٠، ١٠٤، ٩٣، ٩٠، ٨٦، ٧٦، ٦٨ص ،) المهذب ١
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~ ١٠٦ ~ 

 

فــي ســياق بهــذه الصــفة  ميصــفهوهــو يريــد عــز وجــل أن يخبرنــا بــه  يمــا الــذو ذكــروا فيهــا، 
  .كالمه عن نصرتهم للمسيح عليه السالم

��������ä�ã�â�á�à�ßä�ã�â�á�à�ßä�ã�â�á�à�ßä�ã�â�á�à�ß����  :٥٢(آل عمران.(  

أو إلـى فكاهـة أو شـفرة، حجيـة، أُ و حولها إلى لغز وبعض ما أوردوه من معاٍن للكلمات ي
يجــب أن تنتبــه  القــرءانفــإذا قــرأت ، �ةرَ آلِخــا�: و �����ccccفــي معنــى:  كمــا رأيــتللتنــدر، 

، والعكــس �آلِخــَرةا�فــي كــل موضــع جــاءت فيــه تعنــي: �����cccc: كلمــة وأنــت تقــرأ إلــى أن
حـــل بإلــى مـــن يعرفــك  وتكــون فــي حاجـــةســتقع فـــي حــيص بـــيص وحينئـــذ أيضــًا صــحيح، 

�����N�M�L�N�M�L�N�M�L�N�M�L، وقولــه: ����`�����c�b�a�`c�b�a�`c�b�a�`c�b�aقولــه تعــالى:  ؤول إليهــايحجيــة التــي ســاألُ 

OOOO����!!  

• ����XXXX����:  
، عقولهم على األلسنة جميع على القرءان احتواء فكرة استحواذ ورابع ما ننبهك إليه أن 

ات ومــا ظنــوا أنــه كلمــنقلــوه مــن كلمــات قــالوا إنهــا أعجميــة، أذهلهــم عــن عربيــة بعــض مــا 
ـــد أعجميـــة لـــيس ســـوى  والصـــياغة مـــن جـــذور أصـــيلة فـــي  تصـــرففـــي ال القـــرءانمـــن فرائ

  .، وعلى أوزان العربيةالعربية

مـن  لغة الـروم، وهـي علـى وزن: ِفعـالبمعنى الطريق في  ��������XXXX :فلماذا تكون كلمة
وتفســيرها بهــذا الجــذر أيســر مــن تفســيرها بكلمــة: وهــو أصــيل فــي العربيــة، الجــذر: صــرط، 

، مسـتدًال بالسـيوطي، وكـأن أصـلهاالتينيـة، التـي زعـم جفـري أنهـا الالرومية  Strataستراتا 
  !)١(السيوطي من فقهاء الالتينية

يقول الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، فـي: كتـاب العـين، وهـو أقـدم معجـم منهجـي متكامـل 
  :، في مادة سرطفي العربية

                                                           

1 )  The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: P196. 
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" ١(رط منه االستراط، وهو سرعة البلع من غير مضغ"سرط: الس(.  

  مادة: صرط:في  : لسان العرب،يقول ابن منظور فيو 

  )٢(ُقلبت مع الطاء صادًا لقرب مخارجها" قال األزهري: وأصل صاده سين"

  رط:سمادة: ويقول في 

 وانســرط الشــيء فــي حلقــه: ســار فيــه ســيرًا ســهًال ...ط الطعــام والشــيء: بلعــه، سـرِ "
والســراط: الســبيل الواضــح، والصــراط: لغــة، والصــاد أعلــى لمكــان المضــارعة وٕان كانــت 

صيرون السـين إذا كانـت مقدمـة ثـم السين هي األصل ... قال الفراء: ونفر من العرب يُ 
جاء بعدها طـاء صـادًا، وذلـك أن الطـاء حـرف تضـع فيـه لسـانك فـي حنكـك فينطبـق بـه 

ليكـون المخـرج واحـدًا،  صـورة الطـاء، واسـتخفوهالبت السين صادًا صـورتها ، فقُ الصوت
قـال: وهـي بالصـاد لغـة قـريش  استخفوا اإلدغام، فمن ذلك قولهم: الصراط والسـراط، كما

ــل للطريــق  ــال: وعامــة العــرب تجعلهــا ســينًا ...  وقي ــاب، ق ــين التــي جــاء بهــا الكت األول
  )٣(الواضح سراط ألنه كان يسترط المارة لكثرة سلوكهم له"

ن ألو التحادهمـــا فـــي المخـــرج، أصـــلها مـــن ســـرط، وقلبـــت الســـين صـــادًا،  ��������XXXXـ: فـــ
والكلمـــة فـــي صـــورتيها: الشـــتراكهما فـــي االســـتعالء واإلطبـــاق، ، الطـــاءإلـــى  قـــربالصـــاد أ

  .راءفكما قال الفي كالم العرب،  الصراط بالصاد، والسراط بالسين،

أدرك اإلسـالم ولـم ومن شواهدها قول أبي ذؤيب الهذلي، وهو شاعر جـاهلي مخضـرم، 
  ير النبي عليه الصالة والسالم:

 الّصراطِ  من أدقّ  تركناها  ••••••••••••حّتى  بالخيل أرضهم حناصب  

                                                           

 دار، هنــداوي الحميــد عبــد دكتــور: وتحقيــق ترتيــب ،٢٣٨ص، ٢ج، العــين كتــاب: الفراهيــدي أحمــد بــن الخليــلم��ام ا8 ) ١
 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب
  .٣٤٠، ص٧) لسان العرب، ج ٢
  .٢١٤-٢١٣، ص٧) لسان العرب، ج ٣
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، هي قراءة عامة القراء ماعدا ��������XXXXفالقراءة بالصاد: ، الصورتان أيضاً  القرءانوفي 
بالســين:  وقــرأ قنبــل ورويــسويــس عــن يعقــوب الحضــرمي، ورُ  قنبــل عــن ابــن كثيــر المكــي،

���� ١(����اطرَ الس(.   

قمـة فـي الحلـق إلـى من سهولة البلع وانزالق اللُ ، ����اطرَ الس � :أو ��������XXXX :وأصل كلمة
تشـــبيهًا لهـــا معـــاٍن مختلفـــة،  إلـــى، بتصـــعيدها ونقـــل اســـتعمالها الكلمـــةت ، ثـــم ارتقـــالجـــوف

  المعنى األصلي للكلمة.الحركة ويسرها التي يحملها سهولة ب

ُسـراط، ألنـه يمـر  :والسيف البـاتر ،بسرعته طريقيبتلع السرطان، ألنه  :فالفرس السريع
طريـق الواضـح المتسـع الميسـور ، واليلتهمـه، فكأنـه يضربه مرور اللقمة فـي الجـوف امفي 

فكأنــه  ودون توقــف، وســرعة ةالمــارة يتــدفقون فيــه بســهول صــراط أو ســراط، ألن :الســير فيــه
  في مجراها. اللقمة وينزلقون فيه انزالق هميبتلع

، وأن القـول بأنهـا مـن أصـلها مـن: سـرط العربيـة ��������XXXXوما يزيدك يقينـًا أن كلمـة:   
فــــي  Stratumم ســــتراتا :أن المعنــــى األصــــلي لكلمــــة، لــــيس ســــوى تلفيــــق وتزويــــر ســــتراتا

، والطريق في الروميـة بها الطريقطبقة من الحجارة يتم رصف بل ليس الطريق، الالتينية 
وحــــين تجتمــــع الكلمتــــان ، Viarumفيــــاروم وتنطــــق: فيــــام، وجمعهــــا:  ،Viamالالتينيــــة: 

 Paved بلطيكون معناهما: الطريق المرصوف أو المُ  Viam Stratum: الالتينيتان معاً 

Street)٢(.   

حـين فولـيس الطريـق نفسـه، تعني طبقة الحجارة التي يغطى بهـا الطريـق،  مألن: ستراتو 
يشــبهه، صــارت  هــا األصــلي إلــى مــاا، ونقــل معناألوروبيــةتصــعيد الكلمــة فــي اللغــات تــم 

ـــه ـــة فـــي كـــل مـــا تـــم نقـــل اســـتعمالها إلي ـــم فـــي  Strata فاســـتراتا ،تســـتخدم بمعنـــى الطبق عل
ألنســجة أو الخاليــا، ات اهــا: طبقــامعن ابيولوجيــوفــي الطبقــات المجتمــع،  تعنــي: االجتمــاع

                                                           

 .٢٧١، ص١، جفي القراءات العشر ) النشر ١
2 ) William Gardner Hale and Carl Darling Buck: A Latin Grammar, P189, Ginn and 
Company Publishers, Boston and London, 1903. 
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: طبقـــــات األرض والجيولوجيـــــا ، وفـــــي الجغرافيـــــاالفيزيـــــاء: طبقـــــات الغـــــالف الجـــــوي وفـــــي
  .وفي الهندسة: طبقات البناءوالبحار، 

أن بعــض مــا نقلــه الســيوطي مــن كلمــات قــال إنهــا أعجميــة  ،وخــامس مــا نعرفــك بــه  
ـ���� :نسبها إلـى لغـات ال وجـود لهـا فيهـا، فقـد نقـل عـن الواسـطي، كمـا قـرأت، أن هـو  �لَ الُقم

ــدبا بالعبرانيــة،  ــدبا بالعبريــة:واحــدة فيهــا، و وهــي كلمــة ال وجــود لهــا ال ، ִּכנְַעת القمــل أو ال
   .يمين اه، وجمعها: كِ ين وتنطق: كِ 

، ּתֶֹמרهــي النخلــة بلســان اليهــود، والنخلــة فــي العبريــة:  ��������RRRRونقــل عــن الكلبــي أن: 
  .وتلفظ: ُتومر

  سؤال مثير: •
أو نقـــــل القـــــول قـــــال الســـــيوطي إنهـــــا أعجميـــــة، التـــــي  القـــــرءان كلمـــــات رأيـــــتبعـــــد أن و 

 والواســـطي والضـــحاك وأبـــي عبيـــد مـــن العـــرب، مثـــل ابـــن الجـــوزي مـــن ســـبقوهبأعجميتهـــا ع
اه لـك ثم وأنـت تقـرأ مـا بينـ، والكرماني والنقاش وابن أبي حاتم وأبي نعيم دلةيوالجواليقي وش

ومـا أتينـاك بـه مـن بـراهين غرائـب،  تحويـه مـنفـي أدلـتهم علـى أعجميتهـا، ومـا  تهافتٍ من 
وثبت إلـى ذهنـك تسـاؤالت ربما ، وفطناً  يقظاً وٕاذا كنت على عربيتها وأصالتها في العربية، 

  .أو عربيتها اتالكلمهذه أعجمية جدال حول هي أهم من الو ، لم يسألها أحد من قبلك

إن هــذه اللغــات التــي قــالوا لــيس لهــم أدنــى معرفــة ب ، كمــا رأيــت،فــإذا كــان هــؤالء العــرب
دلهـم علـى أن هـذه الكلمـة أصـلها مـن الـذي و  ،إذاً عرفوا فكيف الكلمة أو تلك جاءت منها، 

 أن أو القــرءان كلمــات أصــل إنهــا قــالوا التــي األعجميــة الكلمــات كانــت وٕاذا، فــي تلــك اللغــة
اللغــات، فمــن أيــن أتــوا بهــذه الكلمــات  هــذه فــي وجــود لهــا لــيس لهــا تعريــب القــرءان كلمــات

  ؟!بين أيديهمها وضعومن الذي 

شــبه بينهــا وبــين كلمــات  فعــالً  األعجميــة التــي يوجــد : الكلمــاتشــد إثــارةبــل والســؤال األ
، التــي تشــبه ة الالتينيـةانيــسـتراتا الرومبر الفارســية، أو سـتِ مثــل: صــوتًا أو معنـى، ، القـرءان
، إذ امـمعناهصـلة بـين  أيضـاً  يوجـدية، و القرءانولو من بعيد كلمة: الصراط العربية صوتيًا 
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ط بهــا بل ُيــجــارة التــي حمعناهــا: طبقــة ال الالتينيــة الصــراط العربيــة تعنــي: الطريــق، وســتراتا
ثم رمى العرب بها نقب عنها في لغاتها واستخرجها منها ن الذي هذه الكلمات، مَ  الطريق،

 هــؤالء العــرب  نومعانيهــا، إذا كــا القــرءانبأصــوات كلمــات معانيهــا أصــواتها و س علــيهم ولـب
ال معرفـــة لهـــم بهاتيـــك اللغـــات وال طاقـــة لهـــم علـــى التنقيـــب فيهـــا واســـتخراج شـــيء أنفســـهم 
  منها؟!

ومــــا وثــــب إلــــى ذهنــــك مــــن تســــاؤالت هــــو مــــا مــــن أجلــــه أخبرنــــاك أن استشــــهاد جفــــري 
   .العرب هو أهم ما في كتابه القرءانباللغويين ومفسري 

تكــون قــد وضــعت يــدك علـــى  ،تســاؤالتفيقظتــك وفطنتــك، وبمــا وثــب إلــى ذهنــك مــن 
فــــي قــــرون اإلســــالم األولــــى،  القــــرءانكلمــــات لعجميــــة األصــــول األالقــــول بمفتــــاح مســــألة 
  .دعوى في قرونه األخيرةوصلتها بهذا ال

وال ظهـور ، طرفـًا خفيـًا أو غيـر مرئـيبالضـرورة أن فيهـا  ، فهـومفتاح هـذه المسـألةفأما 
الــذي نقــب عنهــا واســتخرجها مــن  هــذه الكلمــات هــو مصــدرلــه فــي كتــب اللغــة والتفســير، 

 ممن ال معرفة لمن نقلوها وُنسبت إليهم ،القرءانبعد أن لبسها بكلمات  ،رهالغاتها ثم صد ،
  .الكلمات تلكوال بمعاني  لهم بهذه اللغات

األول أنــه شــيئان،  ،وهــذا الطــرف غيــر المرئــي البــد أن يجتمــع فيــه، وبالضــرورة أيضــاً 
كلمــات وجمــع هــذه اللكــي يمكنــه معرفــة هــذه اللغــات كلهــا  ،األمــم ولغاتهــاطــرف مــوزع بــين 

وتوزعـــه بـــين األمـــم ولغاتهـــا جماعـــة  علـــى تشـــتتههـــذا الطـــرف  أن والثـــانيمنهـــا، المتنـــاثرة 
  نظرائه في غيرها من األمم.شتيت منها في أمة عمل كل ويتمم  ،لها غاية واحدة، واحدة

عـودة فـي قـرون اإلسـالم األولـى، وبـين  القـرءانوأما الصلة بين القول بأعجمية كلمـات 
فـالطرف الخفـي هذه الدعوى في قرونه األخيرة، فنحسبك لست بحاجة إلى أن نعرفـك بهـا، 

ى جامعـات ومعاهـد ودوائـر إلـ بعـد أن تحـول ،فـي اآلخـرةفي األولى هو نفسه غير المرئي 
  بحوث والدراسات.بالدسائسه  غلف، وبعد أن لالستشراق
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  منجانا الكذاب
عليهـــا ومـــن أجـــل ترســـيخها بحـــوث دوائـــر المحوريـــة التـــي قامـــت  الفرضـــيةأن  علمـــتَ 

ن النبــي أإثبــات نفــي الــوحي والســعي إلــى  هــي ،ومعاهــده وجامعاتــه فــي الغــرباالستشــراق 
التــي الــديانات  كتــبمــن دتــه وأنــه جمــع ما ،القــرءانهــو الــذي ألــف عليــه الصــالة والســالم 

  يهودية ومسيحية.، يؤمنون هم بها

أن أخــرى، هـــي ، تبعهــا تلقائيــًا فرضــية هـــذه األساســيةفرضــية المستشــرقين أن  وعرفــتَ 
 إليـــه مـــن المصـــادروأنهـــا انتقلـــت ، أعجميـــةأصـــولها وتعبيراتـــه  القـــرءان كلمـــاتكثيـــرًا مـــن 

  غير العربية. بلغاتالمكتوبة  اليهودية والمسيحية

، وأحــد بالد اإلســالملــالغــرب اليهــودي الماســوني أحــد أركــان غــزو وعلمــَت قبــل ذلــك أن 
 توحيـد قبـل عليهـا كـان التـي صـورته إلـى والفـرات النيـل بـين مـا وسائله فـي تفكيكهـا وٕاعـادة

، ودولـتهم إسـرائيل بنـو قلبـه فـي يقـع الـذي التـوراة عـالم بعـثفـي و ، لشعوبه والعربية القرءان
إماتتهـا، وفـي الوقـت نفسـه تمجيـد العمـل علـى اإلزراء بالعربيـة و  كـانأركان هذا الغزو أحد 

، والعمـــل علـــى بعثهـــا بيـــنهم، لتكـــون إحـــدى أدواتـــه فـــي المنـــدثرة لغـــات الطوائـــف واألقليـــات
تكـــوين هويـــات دينيـــة وثقافيـــة لهـــم منفصـــلة عـــن العـــرب، تفضـــي إلـــى تفكـــك بـــالد العـــرب، 

انفصال الطوائف واألقليات واستقاللها عنها، وتحولها إلى وصناعة محاضن إلثارة نزعات 
  بؤر تتبع الغرب الذي يحتضنها، وقنوات ألفكاره التي يبثها من خاللهم.

ــــت أن  هــــي التــــي كانــــت خلــــف بعــــث والبريطانيــــة البعثــــات التبشــــيرية األمريكيــــة وعرف
وطبـــع  ،فهـــاوتـــوفير مطـــابع بحرو ، فـــي الشـــرق الســـريانية وتكـــوين مـــدارس تعليمهـــا للســـريان

  .منذ بدايات القرن التاسع عشرالكتب والصحف بها، 

، لتعلــيم ودوائــره االستشــراقية جامعــات الغــرب ومعاهــدهأقســام فــي وقــد تبــع ذلــك تأســيس 
، ة بهـــاوٕاجـــراء البحـــوث وكتابـــة الدراســـات الخاصـــبعـــث آدابهـــا كتابـــة تاريخهـــا و و  الســـريانية

ن من هؤالء مـع الوقـت تيـار ، فتكو فيهابها واحتضانهم  لنابهين من أبناء السريانا لحاقإلو 
  .الغربية مدارس االستشراقسرياني داخل 
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توظيـــــــف فرضـــــــيات وصــــــارت غايـــــــة هـــــــؤالء المستشـــــــرقين ذوي األصــــــول الســـــــريانية، 
للسـريانية، عقيـدة ولغـة، أمـام  الهـزائم التاريخيـةتعـويض  فـي المستشرقين الغربيين وبحـوثهم

يشـــحذ ديــرة وبــين أحضــان الجبــال، الهــزائم التــي حصـــرتها فــي األ وهــي، اإلســالم والعربيــة
 القــرءان، وغربــة العربيــة بــين أهلهــا، واتخــاذهم هممهــم ســقوط خالفــة اإلســالم وتفكــك دولتــه

وسيرهم األعمـى خلـف كـل مـا يـأتي  ،بجامعاته ومدارسه لوعيهمواستيطان الغرب مهجورًا، 
  من جهته.

مـــا هـــو حصـــر وقـــد كـــان التطـــوير الرئيســـي الـــذي أحدثـــه هـــؤالء المستشـــرقون الســـريان، 
ليكـــون ذلـــك مـــن نتـــائج فـــي الســـريانية وأمهـــا اآلراميـــة، الغربيـــون فـــي بحـــوثهم إليـــه  وصـــل

 كتــب مــن بهمــا ممــا كتــب القــرءانزعــم أن النبــي عليــه الصــالة والســالم ألــف ذريعــتهم إلــى 
  .وشروح وتفسيرات

بـــين الكتـــب التـــي يقدســـونها التـــي قـــالوا إنهـــا أعجميـــة  القـــرءانربيون وزعـــوا كلمـــات الغفـــ
وأحيانًا افترضوا للكلمة الواحدة أصـوًال فـي أكثـر مـن يهودية ومسيحية، وفي لغات مختلفة، 

زعمـوا و ، ضـية السـريانية فيهـاالفر  فـي كـل كلمـةفجاء ذوو األصول السـريانية والتقطـوا لغة، 
  إال بها. معناها ال يفهمأن ، و القرءانكلمات  أنها يقينًا أصل

 فـــي ســـياقها عـــنالكلمـــة  هـــو مـــنهج الغـــربيين نفســـه، عـــزلهـــؤالء الســـريان  وكـــان مـــنهج
، فيـه األخرى اشتقاقها وصور أخواتها عنقطعها  و، حتمه من معناهاوٕاسقاط ما يُ  القرءان
، ســـريانية أو آراميـــة كلمـــة التقـــاط ثـــم، منهـــا واشـــتقت العربيـــة فـــي الموجـــودة أصـــولها وعـــن

 أنما يتكئـون عليـه فـي زعمهـم يكون ذلك ف ،لتقريبهما صوتياً والتالعب بحروف هذه وتلك 
  ية.القرءانالكلمة السريانية هي أصل الكلمة 

مــن االنتقــام لهــزائم يان إلــى غرضــهم، ويتمكنــوا ر الســالموتــورون مــن ولكــي يصــل هــؤالء 
 ةفــي كذبــ القــرءانفقــد لفــوا كــذبتهم عــن األصــول الســريانية لكلمــات الســريانية أمــام العربيــة، 

  .منها واقتباسها، عليها وعلوها، للعربية السريانية سبق ادعاءهي أخرى، 
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ــا لــك زورهــا تفصــيًال، فــي بــاب: العربيــة أم اللغــات، ونــذكرك هنــا فقــط  وهــي دعــوى بين
 ،السـرياني الموصـلي داوود يوسـف إقليمـيسالمطـران بإقرار إمام السـريان وفقيـه السـريانية، 

م العربية وغناها وعلو كعبها على اللغات السامية قاطبة، وليس السريانية دَ قِ وشهادته على 
، وعلــى أنــه ال يمكــن فهــم هــذه اللغــات إال باالســتعانة بالعربيــة، ولــيس العكــس كمــا وحــدها

  يشيع المزورون:

ــات  ــم اعلــم أن اللغــة الســريانية هــي إحــدى اللغ المعروفــة بالســامية، وأشــهر "... ث
ــا  ــروعهن، وٕانمــا ذكرن ــة والســريانية والحبشــية وف ــة والعبراني ــات الســامية هــي العربي اللغ
ــين هــي أشــرف  ــع المحقق ــاعتراف جمي ــة ب ــات الســامية، ألن العربي ــين اللغ ــة أوًال ب العربي
اللغات السامية من حيث هي لغة وأقدمهن وأغناهن، ومعرفتها الزمـة لكـل مـن يريـد أن 

  !)١(تقن حسنًا معرفة سائر اللغات السامية، وال سيما السريانية"ي

أوائــل القــرن العشــرين هــو المستشــرق البريطــاني  فــي مدرســة األكاذيــب الســريانية ورائــد
الحاصل علـى دكتـوراة فـي ، م)١٩٣٧-م١٨٧٨( Alphonse Minganaفونس منجانا لأ

 Johnفـي مكتبـة جـون رينالـدزخبيـر المخطوطـات العربيـة والشـرقية و  ،الالهوت المسـيحي

Rylands Libraryالقــرءان أســلوب ســريانية فــي مــؤثرات، فــي دراســته: ، فــي مانشســتر 
Syriac Influence on the Style of the Ḳur'ān،  م، فـي ١٩٢٧التـي نشـرها سـنة

 Bulletin Of مكتبـة جـون رينالـدز العدد الحادي عشر من المجلة الدورية التي تصدرها

The John Rylands Library.  

األكاذيب السريانية في أوائل القرن الحادي والعشرين هو المستشرق مدرسة أبناء برز وأ
 اآلراميــة، فــي كتابــه: القــراءة Christoph Luxenbergبورج ناأللمــاني كريســتوف لوكســ

الــذي صـــدر ، Die Syro-Aramäische Lesart des Koranللقــرآن  الســريانية
 The Syro-Aramaic Readingوصدرت ترجمته اإلنجليزية م، ٢٠٠٠باأللمانية سنة 

of the Koran م.٢٠٠٧، سنة  

                                                           

  .٨) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، ص ١
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  والعربية: القرءان •
التـــي هـــي  الغـــربيين، أكاذيـــب منجانـــا، وكيـــف وظـــف فرضـــيات المستشـــرقين فإليـــك أوالً 

فــي  القــرءانأصـول مــن أجـل حصــر  قاعدتـه التــي ينطلـق منهــا وٕاطـاره الــذي يحكــم وجهتـه،
  .السريانية واآلرامية

 مواجهــة فــي ، إنــه  كــانالقــرءانيقــول منجانــا فــي بدايــة دراســته عــن آثــار الســريانية فــي 
  :فقد، جمة صعوبات القرءان مؤلف

في لغة لم يكن قـد  يوجد كلمات وتعبيرات جديدة ألفكاره غير المألوفةأن  عليه كان "
 لعـرض أفكـاره الجديـدة عـن كانـت أفضـل طريقـة  كلوال معـاجم، ولـذ ن لها بعُد قواعـدتكو

فـي لغـة قريبـة تي يفهمها من يسـمعونه، والموجـودة الكلمات الاإلسالم هي أن يستخدم 
ــه ــي مــن لغت ــة  صــارت، والت ــرونلغــة كنســية وديني ــده بق ــل مول ، ومــن يتكلمــون بهــا قب

ــــات منظمــــة،  ــــي مجتمع ــــة، ف ــــن كــــل ناحي ــــه م ــــي األســــقفياتيحيطــــون ب   ديــــرةواأل ف
Monasteries Bishoprics and وهذا السبب هو الذي من أجله يختلـف أسـلوب ،

هــي بــال شــك الســريانية  وهــذه اللغــة فــي تقــديرنا...  آخــر عــن أي كتــاب عربــي القــرءان
   )١("وليست أي لغة أخرى

، القـرءانلكلمـات جميـة األصـول األعدعـوى وكما نذكرك ونلح في تـذكيرك، وكما ترى، 
وال هو مجرد بحوث  تفسيرها ليس بالعربية، بل بهذه اللغة أو تلك، ليس أصل المسألة وأن

مـن يسـربلونها فـي هـذا الغـالف، بـل يـزعم وأسلوبه ولغته، كما  القرءانودراسات لغوية عن 
م مــن ينتســب لجامعــات هممــن توجهــوا لنقــد هــذه البحــوث والدراســات، ومــنوكمــا يفهــم كثيــر 
ن أو متهم،  القرءاندايتهم وما يحكمهم في نقدهم دائمًا افتراض أن فكانت بإسالمية عريقة، 

حصـروا اتخـذوا موقـع الـدفاع، و م ومن ثَـما قاله الدجالون بحوث لغوية علمية وموضوعية، 
المــزورون إنهــا هــؤالء  ، عبــر تتبــع الكلمــات التــي قــالالقــرءان فــي دفــع الــتهم عــنجهــودهم 

                                                           

1 ) Alphonse Mingana: Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John 
Rylands Library, Manchester, 1927, Volume11(1), P78. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١١٧ ~ 

 

 تهــــاغاي، غــــافلين عــــن أصــــل المســــألة و عربيــــةأعجميــــة، والنضــــال مــــن أجــــل إثبــــات أنهــــا 
  .من دجل وتزويرحيط بها ويملؤها ، وما يالحقيقية

ونـزول  من السعي إلى نفي أصالة الوحي، هو ما تراه في كالم منجانا، وأصل المسألة
واختالق أصول أرضية لعقائده وشرائعه، ثـم حصـر هـذه األصـول فـي ، من السماء القرءان

  والكتب التي كتبت بها. ،واللغة التي يتكلمها أهلها ،بهاالديانة التي يؤمن هو 

مـا في كلماتـه ، ويجعـل أصـولبالسـريانية القـرءانولكي يصل منجانا إلـى غايتـه، ويصـل 
فقـد جعـل  وألنـه مـدلس ،هـاب القـرءانيقطع صـلة يهدم العربية و تب بها، كان عليه أوًال أن كُ 

  معاجمها. صنفقواعد العربية وت كتبأن تُ ل قبل ز أنه ن القرءانأول براهينه لنفي عربية 

من كلمات وما يحكمها من ستخدمه اللغة وما تأن يقينًا وهو تدليس وتزوير، ألنه يعلم 
وجمـــع هـــذه الكلمـــات وتصـــنيفها وصـــياغة هاتيـــك القواعـــد وتبويبهـــا مســـألة قواعـــد مســـألة، 

  .أخرى

الكلمــات وتصــريفاتها، تصــنيف المعــاجم ال يعنــي أنهــا ابتكــرت مــا جمعتــه مــن أصــول ف
 ولـيس، ألفاظهـا ومعـاني لغـة أي وقواعـد، لـيس إنشـاًءا لهـا بالتـدوين والكتابـة القواعـد ييدوتق

  .العكس وليس، األصفياء الُخلص أهلها كالم من صاغوتُ  ستخرجتُ  إنما، فقط العربية

 آالف ثالثـة معـاني تحـوي قائمـة مجـرد كـان، اإلنجليزيـة كلمـات معـاني في تأليف فأول
 روبـــرت وضـــعها والـــذي، اليوميـــة الحيـــاة فـــي اســـتخدامها شـــاع التـــي الكلمـــات هـــي، كلمـــة

 Robert Cawdry's األلفبائيــة كــاودري قائمــة: باســمه وعرفــت، م١٦٠٤ ســنة كـاودري

Table Alphabeticall هــو ،اإلنجليزيــة كلمــات لمعــاني حقيقــي ومعجــم قــاموس أول، و 
، وشكسبير مات سنة م١٧٥٥ سنة، Samuel Johnson جونسون صمويل وضعه الذي

يجــب مسـرحياته  البحـث عـن أصــول الكلمـات التـي كتـب بهـا فهـل يعنـي ذلـك أنم، ١٦١٦
   ؟! روسيةالهندية أو الفي أن يكون 
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قبل تصنيف معاجم العربية، وقبل استخالص قواعدها من كالم  القرءانولو كان نزول 
، ويجعــل أصــول كلماتــه وعباراتــه فــي لغــة أخــرى، القــرءانالعــرب وصــياغتها، ينفــي عربيــة 

  شيطا وما كتب بالسريانية من كتب وشروح أولى بالسقوط.ت البِ لكان

أول هؤالء المـزورون، حـين نـذكرك أن  عليها وستعلم مبلغ الصفاقة وانعدام الحياء التي
الســــريانية بينمــــا أهــــل م، ١٣٢هــــا ســــنة كــــر الســــم الســــريانية تاريخيــــًا كــــان فــــي وثيقــــة الرُ ذِ 

  .يتكلمونها ويعيشون بها لقرون قبل الميالد

شيطا، وهي الترجمة السريانية للكتاب المقدس، بدأت بترجمة العهد القديم بين القرن والبِ 
الثــاني والقــرن الثالــث بعــد المــيالد، تبعهــا ترجمــة األناجيــل فــي القــرن الخــامس المــيالدي، 

السـريانية قواعـد أول من ألـف فـي السادس، بينما  واكتملت بترجمة أعمال الرسل في القرن
ــًا يُ  ســنة المتــوفى  ،المطــران يعقــوب الرهــاويإمــام الســريان هــو عــول عليــه رجــع إليــه ويُ كتاب
، بمائـــة وخمســة وســبعين عامـــاً شــيطا الســريانية بعــد كتابــة النســخة الكاملـــة مــن البِ  م،٧٠٨

 في األتارب راهب دير  وضعهوأول معجم في مفردات السريانية وضبط معانيها هو الذي 
شـيطا بمـا يربـو علـى البِ اكتمـال بعـد م، ٨٧٣المتـوفى سـنة  ،أبو زيد حنـين بـن إسـحق حلب

  الثالثمائة عام!!

 تمهيــدًا لوصـــله بالســـريانية، القـــرءان نــزول قبـــل وجودهـــا ومحــو العربيـــة هــدمولكــي ُيـــتم 
نفيــه وجــود أي نتــاج للغــة العربيــة الثانيــة ة منجانــا كانــت ضــرب، وجعــل أصــول كلماتــه فيهــا

  بما في ذلك الشعر الجاهلي: ،سابق على اإلسالم

أنــه ال توجــد صــفحة عربيــة واحــدة يمكــن أن نضــع أيــدينا عليهــا ونقــول إنهــا  أعتقــد"
 أن صـرح الشـعر الجـاهلي Margoliouthجليـوث ر وأومـن مـع مسابقة على اإلسـالم، 

هـو أول كتــاب عربـي أصــيل  القــرءانوأن  ،Shaky and unstable متزعـزع ومهتـز
  )١(يصل إلى أيدينا"

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P77. 
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مـــن علـــى األباطيـــل وكيـــف تشـــيع وتنتقـــل ومـــا قالـــه منجانـــا مناســـبة ألن تـــرى نموذجـــًا 
 ،عنـد مصـباتها تثـور مـن حولهـا المعـاركتتكـون لهـا وضـدها الفـرق، و و  ثم تزدهـر ،منابعها

فضح وفي كشف هذه األصول والمصادر تعقب أصلها ومصدرها،  إلىأحد  نتبهدون أن ي
  هاتيك األباطيل.

 غـربوهي أيضًا مناسبة ألن ترى كيف كان األميون في بالليص سـتان بعـد اسـتيالء ال
وٕاعــادة تصــنيعها وتعليبهــا طبقــًا للمواصــفات القياســية اليهوديــة عقــولهم ه لواســتيطان، عليهــا

  ٕاشاعتها.بثها و وقنوات ل، كيف كانوا وما زالوا محاضن للضالالت الماسونية

 Davidدافيــد صــمويل مرجليــوث فالــذي اســتدل بــه منجانــا هــو المستشــرق اليهــودي 

Samuel Margoliouth )أســـتاذ العربيـــة فـــي جامعـــة أكســـفورد، م)، ١٩٤٠-م١٨٥٨ 
 القـرءانقطـع صـلة نفى فيها وجود الشـعر الجـاهلي، ليكـون ذلـك ذريعتـه إلـى ودراسته التي 

 القـرءان قـاس عليـهسـالم يقبـل اإل في العربية لغوي وبياني نموذجأرقى  وٕالى هدمبالعربية، 
مجلــة الجمعيـة الملكيـة اآلســيوية دراسـة مــارجليوث نشـرها فـي ويكـون شـاهدًا علــى إعجـازه، 

 The Origins of Arabic، وكــان عنوانهــا: أصــول الشــعر العربــي م١٩٢٥ســنة 

Poetry)١(.  

ونسـبها مرجليوث هذه هـي التـي سـرقها أحـد كبـار األميـين فـي مصـر، اليهودي ودراسة 
فـي كتـاب قامـت حولـه  وهـو يـزعم أنـه أتـى بمـا لـم يسـتطعه األوائـل، باسـمهونشـرها لنفسه، 

  في تاريخ مصر الحديث.األدبية والسياسية  إحدى أشهر المعارك

أفكـاره، هـو الـدكتور بنـات واألمي الذي سـرق مـا قالـه اليهـودي مرجليـوث وقـال إنـه مـن 
 وجعلـوه ، قامـت حولـه المعـاركوكتابه الـذي روه عميدًا لألدب العربي، طه حسين الذي صي

وهــو لــيس إال قنــاة لتصــريف مــا تغوطــه ، الفكــر مــن أجلــه مــن رواد التجديــد وأعــالم حريــة

                                                           

1   ) David Samuel Margoliouth: The Origins of Arabic Poetry, J.R.A.S (Journal of The 
Royal Asiatic Society), 1925,  P415 – 449. 
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عن دار الكتب المصرية، في الشعر الجاهلي، الذي صدر مرجليوث، هو كتاب: اليهودي 
  .)١(م١٩٢٦سنة 

هو أعلم رد المستشرق األلماني كارل بروكلمان على أكذوبة مرجليوث ومنجانا، و  فإليك
ولــــه كتــــاب فــــي فقــــه اللغــــات الســــامية،  ،وأفقــــه منهمــــا بالعربيــــة واللغــــات الســــامية جميعهــــا

ب فيهـــا نتـــاج تعقـــ ، تقـــع فـــي ســـت مجلـــدات ضـــخمة،وموســـوعة فـــي تـــاريخ األدب العربـــي
  :، وقام بتبويبه وتصنيفهالعربية في كل العصور

وتمتـــاز لغـــة الشـــعر العربـــي قبـــل مجـــيء محمـــد بـــالوفرة الهائلـــة فـــي الصـــيغ، وأن "
مفرداتها تفوق الحصر، وتدل وحدة طريقتها في تكوين الجملـة علـى درجـة مـن التطـور 

  )٢(أعلى منها في اللغات السامية األخرى"

ـــــوقن ـــــا ورد بروكلمـــــان عليهـــــا ت ـــــة مرجليـــــوث ومنجان هـــــؤالء  أن مـــــا يقدمـــــه ومـــــن أكذوب
، بــــل ابتكــــارات بالبحــــث والدراســــة علمــــًا وال هــــو حقــــائق توصــــلوا إليهــــا لــــيسالمستشــــرقون 

يبتكرونها وفرضيات يختلقونها من أجل الوصول إلى غرضهم الذي عرفنـاك بـه، فكـل مـن 
زركشـــها هـــا فـــي دراســـة و لف  قربـــه مـــن غرضـــهيامتطاءهـــا  وجـــد أنمـــنهم و  فكـــرةخطـــرت لـــه 

  اللغوي، ثم زعم أنها ثمرة بحوثه ال نتاج أهوائه.التحليل ب

يست لأن اختالفات هؤالء المزورين منه تعلم فإليك نموذجًا آخر على ذلك أشد طرافة، 
ديانــاتهم ومــا يعتقدونــه، بــل الخــتالف وٕانمــا إليــه بحــوثهم، توصــلهم الخــتالف أدلــتهم أو مــا 

  الختالف مذاهبهم داخل الديانة نفسها.و 

  السرياني:منجانا  •
 تمكن مـن اخــتالقيـو  ،هاأصـولمـن  القـرءانلغـة  قطـعبعـد أن أزاح منجانـا العربيـة لكـي ي

هــي عقبــة أخــرى البــد مــن إزاحتهــا،  إلــى غرضــهه كــان فــي طريقــفــي الســريانية، لهــا جــذور 

                                                           

  م.١٩٢٦) دكتور طه حسين: في الشعر الجاهلي، مطبعة دار الكتب المصرية،  ١
 .٢٩فقه اللغات السامية، صالمستشرق كارل بروكلمان: )  ٢
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جـاءت مـن وتعبيراتـه  القـرءاندعـوى أن أصـول كلمـات في غريم السريانية ومنافسها األول 
  خارج العربية.

ذلك أن دعوى ومنافسها في دسائس المستشرقين الغربيين هي العبرية، وغريم السريانية 
بغير العربية إنمـا نشـأت أوًال داخـل مدرسـة االستشـراق األلمانيـة، ورواد هـذه  القرءانتفسير 

وكـــل مـــن جـــاء بعـــدهم نهـــل مـــن المدرســـة ومـــن أرســـوا دعائمهـــا كـــانوا جميعـــًا مـــن اليهـــود، 
المستشرقين وعلم أعـالم االستشـرق تيـودور رأس ، بما فيهم سار خلفهمو  ساتهماوثهم ودر حب

رشــفيلد، رنكــل، وهــرتفيج هِ جموند فِ يأبراهــام جيجــر، وســ: ة هــؤالء اليهــودمــن أمثلــو  نولدكــه،
  وجوزيف هوروفيتز.

 ليفـــتح الطريـــق وتراثهـــا وكيـــف أزاح العبريـــة تواجهـــه، فهـــاك منجانـــا يـــدرك العقبـــة التـــي
  :وآثارها لسريانيةل

مصــطلحان ، همــا الالتــي تحمــل آثــار العبريــة القــرءانلوحيــدة فــي الدينيــة ا كلمــاتال"
فالتـأثير اليهـودي اللـذان يتعلقـان بـالتوراة والتـابوت ...  Technical Terms الفنيـان

  )١("Negligible ضئيلعلى المعجم الديني للقرآن هو حقًا 

  .الحرفي: تافه وال أثر لهها االتي ترجمناها إلى: ضئيل، معن Negligibleوكلمة: 

 أثــر العبريــة وتراثهــا التافــه مــا يعتقــده مــن فإليــك اآلن عبــارات نولدكــه التــي يصــف بهــا
  :هذا

 Jewishالمقدســـة "المصــدر الرئيســـي للـــوحي هـــو بـــال شــك النصـــوص اليهوديـــة

Scriptures ،وعقيدة محمد كلها في السور األولى تحمل آثار هذا المصـدر بوضـوح ،
، بل وكثيـر القرءانولسنا بحاجة إلى كثير مناقشة إلثبات أن معظم قصص األنبياء في 

  !!)٢(هي ذات أصل يهودي" Dogmas and Lawsمن عقائده وشرائعه 

  ألن:، القرءانهي لغة  وفي حين يخبرك منجانا في يقين أن السريانية
                                                           

1  ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P87. 
2 ) The History of the Qurʾ ān, P5 
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مــن كـل ناحيـة، فــي مجتمعـات منظمـة، فــي  (النبـي) مـن يتكلمـون بهـا يحيطــون بـه"
  )١("Monasteries Bishoprics andاألسقفيات واألديرة  

ـــك ي ـــر فـــي ؤكـــد ل ـــيس  ، ألنالقـــرءانجفـــري أن العبريـــة هـــي صـــاحبة أكبـــر أث اليهـــود ول
  :هم الذين كانوا يحيطون بالنبي عليه الصالة والسالم السريان

ثـالث قبائـل كبيـرة  اإلسـالم فـي مجتمـع المدينـة، وكـان ثمـة لاليهود كانوا بارزين قب"
إلى جوار عدد من اليهود في هذه المنطقة، هم بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، 

كما نعلم أنه كانـت توجـد مجتمعـات يهوديـة مسـتقرة فـي تيمـاء كبير من التجار اليهود، 
وبالتأكيــد امتــدت آثــارهم إلــى منــاطق أخــرى فيهــا، وخيبــر وفــدك، شــمال جزيــرة العــرب، 

ربمـا يكـون قـد كونهـا اليهـود في جنـوب الجزيـرة،  يهودية وكانت توجد أيضًا مستوطنات
مـن  قـادمونالو التجـار ، أمـن شـمال الجزيـرة Spice Roadالعـابرون لطريـق التوابـل 

  .)٢(مصر أو الحبشة"

فـي تحديـد بين نولدكه وجفري وبين منجانـا فسر سبب هذا االختالف فهل تستطيع أن ت
ومــا تعبــر عنــه مــن عقائــد اســتعار كلماتــه  القــرءانعي كــل مــنهم أن د التــي َيــاللغــة والديانــة 

  منها؟

تفســير  اإلطــالق، ألنمــن بــاب اللغــة فلــن تصــل إلــى شــيء علــى اإلجابــة  إذا حاولــت
  .به هايغلفون الذي اللغوي اختالفهم في مذاهبهم وانتماءاتهم، وليس في التحليل

وينحـدر مـن  سـريانيعند منجانا، ببسـاطة ألنـه  القرءانالسريان ولغتهم هم مصدر لغة 
، ومركزهــا فــي إربيــل، وهــي اآلن أســرة ســريانية عريقــة مــن رعايــا الكنيســة الكلدانيــة الشــرقية

وفـي السـريانية والمسـيحية الشـرقية عمومـًا بنـو إسـرائيل في العراق،  إقليم كردستان صمةاع
، كــانوا شــعب الخــالص حتــى جــاء المســيح وتكونــت الكنيســة، فانتقلــت رايــة الخــالص إليهــا

  وارتباط البشرية به.وانتهى دور بني إسرائيل اإللهي في التاريخ 

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P78.  
2 ) The Foreign Vocabulary of  The Qura'n: P23-24. 
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هجرتــه إلــى  بعــدقبــل أن يغيــره  ن ألفــونس منجانــا، واســمه األصــليألــك، أضــف إلــى ذ
كلـــه حتـــى بلـــغ الخامســـة  وعـــاش طفولتـــه وصـــباه وشـــبابهلـــد وُ إنجلتـــرا هـــو: ُهرمـــز منجانـــا، 

  .وهي إحدى بلدات كردستان العراق، وتقع قرب حدودها مع تركيا في زاخو، ثينالوالث

يهوديـة كبيـرة  طائفـةوالسـريانية، وفـي الوقـت نفسـه يوجـد بهـا  لسـريانامن مراكـز  وزاخو
لقـــرون قبـــل المـــيالد، ونهـــر الخـــابور الـــذي تطـــل عليـــه البلـــدة وعريقـــة ويمتـــد وجودهـــا فيهـــا 

ولتمركـــز اليهـــود فـــي زاخـــو مـــذكور فـــي ســـفر الملـــوك الثـــاني، وســـفر أخبـــار األيـــام األول، 
  ها، ولكثرة كنيساتهم بها، أطلقوا عليها اسم: أورشليم األشورية!فيوعراقة وجودهم 

التاسع عشر نزاعات عنيفـة بـين اليهـود فـي زاخـو وبـين السـريان مـن أهلهـا وشهد القرن 
ينتمــي إلــيهم ويعــيش معهــم منجانــا، وفــي إحــدى هــذه النزاعــات أحــرق الســريان أكبــر الــذين 

فـي الثالثـة عشـرة مـن م، ومنجانـا إذ ذاك ١٨٩١كنيسات اليهود في البلدة، وكان ذلـك سـنة 
  عمره.

وتربـــى علـــى موقـــع اليهـــود أمـــا نولدكـــه فغربـــي نشـــأ فـــي أحضـــان المستشـــرقين اليهـــود 
، ، ومــن تــاريخ شــعوب الشــرق ودياناتــهمــن الحضــارة الغربيــة اليهوديــة المســيحيةالمحــوري 

كتابـًا ضـع و   Heinrich Ewaldإيفالـد شهينريالمستشرق  وأستاذ نولدكه وحاضنه األول
، ومؤلفاتــه كلهــا عــن العهــد القــديم ولغتــه، كيفيــة تعلمهــامتكــامًال فــي قواعــد اللغــة العبريــة و 

، وتوحيـد البشـرية فـي عقيـدة واحـدة باختيـار وريـادتهم للحضـارة اإلنسـانيةوعن بني إسرائيل 
 Ausführliches مـــنهج متكامـــل لدراســـة اللغـــة العبريـــة اإللـــه لهـــم، ومـــن هـــذه الكتـــب:

Lehrbuch der hebräischen Sprache ،فـي العهـد القـديم  واألسـفار الشـعريةDie 

poetischen Bücher des alten Bundes ،  وتـاريخ شـعب إسـرائيلGeschichte 

des Volkes Israel  وعراقـة شـعب إسـرائيل ،Die Altertümer des Volkes 
Israel.  

قامــــت علــــى اإلطاحــــة بالكنيســــة عمقــــًا  والبروتســــتانيةوأمــــا جفــــري فهــــو بروتســــتانتي، 
  .جذورها اليهوديةة وصلها بالعهد القديم و وٕاعاد ومفسرًا لإلنجيل، للمسيحية
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، ومــذاهبهم عقائــدهمتكــوينهم و مــن واليهوديــة فســبب االخــتالف بيــنهم هــو موقــع اليهــود 
وهــو  عنــد منجانــا نســخت اليهوديــة ودور اليهــود،المســيحية فولــيس اللغــة ومــا يــرتبط بهــا، 

أما عند نولدكه وجفري فالمسيحية امتداد نفسه على عداء ونزاعات مع اليهود في موطنه، 
  لليهودية وابنة اليهود!

لــن يكــون عســيرًا عليــك بعــدها أن  ،مــن دراســته الحقيقيــةوبعــد أن علمــت دوافــع منجانــا 
التـي ابتكرهـا لكـي يصـل إلـى  ملتويـةالفرضيات الختالقات و االتضع يدك على ما فيها من 

  .لغتهاالسريانية و عقيدته في  القرءان، ويحصر لغة غرضه

  :����}}}}����نبي اهللا  •

تنقســم إلــى ســتة أقســام، أو يمكــن  القــرءانيقــول منجانــا إن آثــار الســريانية فــي أســلوب 
  وضعها تحت ستة عناوين رئيسية:

، Religious Terms، والمصـطلحات الدينيـة Proper Namesأسماء األعـالم "
، وتركيــب Orthography، وطريقـة الكتابـة Common Wordsوالكلمـات العامـة 

 Foreign التاريخيـة األجنبيـة شارات، واإلConstruction of Sentences الجمل 

Historical References")١(.  

إن أسـماء شخصـيات الكتـاب المقـدس الموجـودة فـي  فأما أسماء األعالم، فيقول منجانـا
هــا أنفــي العبريــة والســريانية، ولكنــه يــرجح نفســها  طريقــةالتنطــق بو لهــا هجــاء واحــد  القــرءان

  من السريانية وليس من العبرية. القرءاندخلت إلى 

لم يختلف أحد على كما أخبرناك من قبل،  ،ماكنوأسماء األعالم، كأسماء األنبياء واأل
 القــرءان، وأنهــا فــي هــذه األســماء علــى أصــحابها منهــا طلقــتأن أصــولها فــي لغاتهــا التــي أُ 

فـــي صـــيغ  بهاصـــ القـــرءانأعجميـــة مـــن جهـــة هـــذه األصـــول ولكنهـــا عربيـــة بعـــد أن أعـــاد 
  لتكون جارية في لسان العرب وتقع من آذانهم موقع العربي الخالص.العربية، 

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P80.  
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مـا و ، بـه لنـا عالقـة ال االستشراق مدارس في اليهودي مع التيار السرياني منجانا ونزاع
، مثــل إبــراهيم لفظهــا القــرءان بن منجانــا خلــط عمــدًا بــين أســماء األعــالم التــي عــر يعنينــا أ

  ، مثل يحي وٕادريس.وبين تلك التي ترجمها إلى العربية لفظًا ومعنىوٕاسماعيل، 

  :����}}}}�نبي اهللا  يقول منجانا عن اسم

بالرجوع إلى طريقة السريانية فـي نطـق األعـالم يمكننـا أن نلقـي ضـوًءا علـى بعـض "
 ����}}}}�الغريــب: شــكلاســتخدم ال القرءانفــ، القــرءانالصــيغ الغريبــة لألســماء الــواردة فــي 

هـو  ����}}}}�، وأنا أعتقد مع مرجليوث أن االسم:John (يوحنا)للتعبير عن االسم: جون
، ففـــي النســـخ األولـــى وغيـــر الســـريانية Yohannanان علـــى ســـبيل اليقـــين: يوحنـــ

 يوحنـا، ويوحنـان، ويحـييمكن قراءة االسـم بصـور مختلفـة مثـل:  القرءانالمنقوطة من 
Yohanna, Yohannan, or Yahya ، القـراء المسـلمين، اللـذين وما حدث هـو أن

، وبـالقطع ال ����}}}}�للكلمـة: الخطـأالشـكل اختـاروا ال يعرفون لغات اخـرى سـوى العربيـة 
  )١("على أن هذا االسم الغريب عربي قديم Lidzbarski ليدزبارسكي أوافق

: سـريانيةبالو  ،יֹוָחנָן: عبريةبال ، وهييوحنان :يوحنا أو جون في اإلنجيل أصلهاوًال: أف 
وحــدها، ِلمــا قــد ومــع ذلــك نســبها منجانــا للســريانية ، ونطقهمــا واحــد فــي اللغتــين، ܝــܘܚܢܢ
  علمت.

كلمـة غريبـة وغيـر عربيـة، مـع أن جـذرها:  ����}}}}�يقرؤونـه أن:أوهم منجانـا مـن وثانيًا: 
����}}}}�:وحيي موجود في العربية،  وهـو مـن الحيـاة اسم مشتق منها علـى وزن مضـارعها، ��������

  الذي يستحي. :ي يحي، أومعناه: الذ ����}}}}�فاسم:أو من الحياء، 

  ، وفي آية واحدة:القرءانفعل الماضي: حيي، ومضارعه: يحي موجودان معًا في وال

��������e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a� �̀_�~�}�|e�d�c�b�a�   ).٤٢(األنفال: ����|�{�~�_̀�

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P84. 
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 :اسم: أحمد على وزن القرءانه في االسم على وزن الفعل شائع في العربية، ومن بناءو 
  .أفعل

 ينطـوي مـا على، العربية غير يعرفون ال ألنهم، ����}}}}�:اختاروا القراء إن منجانا وقول
 وأنــه، ومادتـه االسـمة عربيـ علـى دليـل نفسـه هــو، بهـا سـنعرفك أكاذيـب مـن هـذا قولـه عليـه

  شتبه عليهم باألعجمي.يولم مألوف عندهم، 

حتمـل في المصاحف األولى غير المنقوطة يُ  ����}}}}�وثالثًا: زعم الكذاب أن: رسم اسم:
ومن َثم يمكـن أن يصـبح:  ،إذا تم تعديل مواضع النقط معه أن ينطق االسم بطرق مختلفة

 العبرية والسريانية انيوحن.  

ـــىحمــن غيــر نقــط:   ����}}}}�:رســم اســمهــذا ف ان مــن غيــر نقــط: فتأملــه وقارنــه بيوحنــ، ـى
قــــون فدجالين يلأن هــــؤالء الــــ حينهــــا ســــتعلمو  ،ـىـــــىـىحف المــــد: و غيــــر حــــر مــــن و  ،ىـــــىوحىا

 ����}}}}�فالفرق بين رسـم:إلى غرضهم، األكاذيب، وال يستحون من قول أي شيء يوصلهم 
 ����}}}}�:فيوحنــان تزيــد علــى، فــي عــدد الحــروفو ورســم: يوحنــان لــيس فقــط فــي الــنقط، بــل 

ال ، وموضــع الــنقط منــه ومــع هــذا الحــرف الزائــد أيــًا كــان رســمه، فــي آخرهــا حرفــًا صــامتاً 
  أماكن النقط.في مع أي تعديل وال  ،بأي طريقة ����}}}}�:على أنه وحنانيمكن قراءة: ي

  كتاب صوتي: القرءان •

 ����}}}}�����:هـل اسـمه، لـيس ن أجلـم أتيناك بهذا النموذجما هم شيء في المسألة و أرابعًا: 
انفــرد ، ����}}}}�لــه إلثبــات األصــل الســرياني الســم:يَ فــي ثنايــا حِ نــه بــل ألعربــي أم ســرياني، 

بورج نهي التي توسع فيها بعد ذلـك كريسـتوف لوكسـمبتكرة، وأكذوبة  ديدختالق جبامنجانا 
  السريانية اآلرامية للقرآن. وبنى عليها كتابه: القراءة

كتبــت فــي المصــاحف  القــرءانأن كلمــات  منجانــا مــا رأيتــه مــن زعــم وهــذه األكذوبــة هــي
، وألن قــطألن الحــروف التــي كتبــت بهــا المصــاحف األولــى لــم يكــن فيهــا نُ ، بطريقـة خاطئــة

الذين نقطوا الحـروف بعـد ذلـك أخطـأوا فـي تحديـد امـاكن وضـع الـنقط، ومـن ثَـم إذا ُعريـت 
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إلــى  القــرءانت فســتعود كلمــا ،الحــروف مــن الــنقط وأعيــد وضــعها بطريقــة أخــرى مــن جديــد
  أصولها السريانية!!

ألنه وهو من أصول عربية، وخبير المخطوطات العربيـة، ولـه وما قاله منجانا أكذوبة، 
يقينــًا أنــه ال منجانــا المــدلس يعلــم فــي العــالم،  القــرءانجمــع فيهــا أقــدم مخطوطــات كتــالوج 

بـل اشـتباه حـرف بحـرف، وال ببقـراءة كلمـة مكـان كلمـة،  ، الالقـرءانمجال لخطـأ فـي قـراءة 
بين  وما يصاحب االنتقال حروفالال مجال لخطأ في قراءة أدق التفاصيل الصوتية لهذه و 

من كتب  بشريةه التبين كل ما عرف القرءانينفرد بها  ،الحروف من خصائص صوتية هذه
  .اوكتابات عبر تاريخه

ــًا ثــم قــرئ فاشــتبهت علــى مــن قــرأوه  القــرءاندجال يــوهم مــن يقرؤونــه أن فالــ نــزل مكتوب
كتـــاب صـــوتي نـــزل مقـــروًءا  القـــرءانهـــو يعلـــم أن نقطهـــا، بينمـــا  مالكلمـــات والحـــروف لعـــد

  !!مسموعًا ثم ُكتب

عــن الســيدة عائشــة رضــي اهللا البخــاري ومســلم  انوفــي حــديث بــدء الــوحي، روى اإلمامــ
  :قالت عنها

 أنــا مــا :قــال ،اقــرأ :فقــال الملــك فجــاءه ،حــراء غــار فــي وهــو الحــق جــاءه حتــى ..."
 أنـا مـا :قلـت ،اقـرأ :فقـال ،أرسـلني ثـم الجهـد مني بلغ حتى فغطني فأخذني :قال ،بقارئ
 أنا ما :فقلت ،اقرأ :فقال ،أرسلني ثم الجهد مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني ،بقارئ
����p�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�k�������������q�q�q�q�t�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�r:فقـال أرسـلني ثـم الثالثـة فغطنـي فأخـذني ،بقارئ

uuuu��������y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v����، ٢()١("اهللا رسول بها فرجع(  
                                                           

) اإلمــام محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة بــن بردذبــه الجعفــي البخــاري: صــحيح اإلمــام البخــاري، كتــاب بــدء  ١
ألزهــر الشــريف، طبـــع ، الطبعــة الســلطانية، قــام بتحقيقــه: لجنــة مــن ســـتة عشــر عالمــًا مــن علمــاء ا٧، ص١الــوحي، ج

 ه.١٣١١بالمطبعة الكبرى األميرية ببوالق مصر المحمية، 

اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسـابوري: صـحيح مسـلم، كتـاب اإليمـان،  ) ٢
رقيمـه وعــد ، وقـف علــى طبعـه وتحقيـق نصوصـه وتصـحيحه وت١٤٠-١٣٩، ص١، ج١٦٠بـاب بـدء الـوحي، حـديث رقـم: 

كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وعلـق عليـه معلـق شـرح  اإلمـام النــووي: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، فيصــل 
  م.١٩٥٥ه/١٣٧٤عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٢٨ ~ 

 

 فـــي المســـلمون حاكـــاه ثـــم، جبريـــل مثـــل النبـــي فقـــرأه، القـــرءانتـــال  الســـالم عليـــه جبريـــلف
  .يليه للذي القرءان المسلمين من جيل كل نقل وهكذا، السالمالصالة و  عليه قراءته

 مــن مشــافهة الــوحي يتلقــىنفســه يخبــرك أن النبــي عليــه الصــالة والســالم كــان  القــرءانو 
  قرأت في أكذوبة منجانا: كما مكتوب كتاب في وليس، جبريل

������������Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê������������Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ������������Ú�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�Ö����  

  ).١٨- ١٦(القيامة: 

ولـيس قلمـه، وتحريـك اللسـان فاآليات، كما ترى، تأمر النبي بأال يتعجل تحريك لسـانه، 
  .والكتابة نسخالوليس  ،والتلقي التالوةوعالمة  المشافهة دليل

وحـــي ُأنـــزل مـــن الســـماء، وال أن  القـــرءان: ولكـــن منجانـــا ال يـــؤمن أصـــًال بـــأن قـــد تقـــول
  عليه الصالة والسالم؟ ، بل يعتقد أنه من تأليفهجبريل تاله على النبي

 ال عالقة لهآخر يدخل في باب التحقيق الموضوعي و المسألة لها وجه ونقول لك: 
  وينكره ذاك.، وما يؤمن به هذا القرءانبمصدر 

يس وسواء نسبته للسماء وجبريل أو للنبي عليه الصالة والسالم نفسه، ل، القرءانف
مجرد كتاب وال نص مكتوب كغيره من الكتب والنصوص، بل هو كتاب له خصائص 

ال  وال يشاركه فيها أي كتاب آخر،صوتية فريدة، وطريقة في التالوة والنطق ينفرد بها، 
هي التي وضع األئمة والعلماء قواعدها وفصلوا دقائقها في علم  ،في الشرق وال في الغرب

  .والمدودوالقلقلة اإلدغام واإلخفاء واإلقالب الغنة و مثل التجويد والقراءات، 

منذ سمعه الصحابة من  القرءانكان نقل  ،ومن أجل هذه الخصائص الصوتية الفريدة
ال بالمشافهة وليس فقط بالكتابة، ألن الكتابة  ،وعبر التاريخ كله ، جيًال بعد جيل،النبي

  .القرءانيمكنها نقل المستوى الصوتي الرفيع والدقائق الصوتية التي ينفرد بها نص 
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، أو المصـحف األول، لـم تكتـب فقـط بجمـع القرءانولذا حين ُكتبت النسخة األولى من 
مـن صـدور الحفـاظ نص اآليـات المكتوبـة المتفرقـة فـي الرقـوق، بـل بجمـع نصـها الصـوتي 

  والقراء.

  قال: ،عنه اهللا رضي ثابت بن عن زيد ،روى البخاري عن عبيد بن السباق

 بكر أبو قال عنده، الخطاب بن عمر فإذا اليمامة، أهل مقتل بكر أبو إلي "أرسل
 ،القرءان بقراء اليمامة يوم استحر قد القتل إن فقال: أتاني عمر إن عنه: اهللا رضي
 أن أرى وٕاني ،القرءان من كثير فيذهب بالمواطن بالقراء القتل يستحر أن أخشى وٕاني
 عليه اهللا صلى اهللا رسول يفعله لم شيئاً  تفعل كيف لعمر: قلت ،القرءان بجمع تأمر
 لذلك صدري اهللا شرح حتى يراجعني عمر يزل فلم خير، واهللا هذا عمر: قال وسلم،
 نتهمك، ال عاقل شاب رجل إنك بكر: أبو قال زيد: قال عمر، رأى الذي ذلك في ورأيت
 فواهللا فاجمعه، القرءان فتتبع وسلم، عليه اهللا صلى اهللا لرسول الوحي تكتب كنت وقد
 ،القرءان جمع من به أمرني مما علي أثقل كان ما الجبال من جبل نقل كلفوني لو

 خير، واهللا هو قال: وسلم؟ عليه اهللا صلى اهللا رسول يفعله لم شيئاً  تفعلون كيف قلت:
 وعمر بكر أبي صدر له شرح للذي صدري اهللا شرح حتى يراجعني بكر أبو يزل فلم

 حتى الرجال، وصدور واللخاف العسب من أجمعه القرءان فتتبعت عنهما، اهللا رضي
|�|�|�|�����غيره:  أحد مع أجدها لم األنصاري، خزيمة أبي مع التوبة سورة آخر وجدت

 الصحف فكانت براءة، خاتمة حتى �����{�~���¡�¢�£�¤�¥{�~���¡�¢�£�¤�¥{�~���¡�¢�£�¤�¥{�~���¡�¢�£�¤�¥
 اهللا رضي عمر بنت حفصة عند ثم حياته، عمر عند ثم اهللا، توفاه حتى بكر أبي عند
  ) ١(عنه"

وروى ابن أبي داوود السجستاني في: كتاب المصاحف، عن عبد اهللا بن وهب، أنه 
  قال:

                                                           

  .١٨٣، ص٦، جالقرءان، باب جمع القرءانصحيح اإلمام البخاري، كتاب فضائل  ) ١
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 القتل استحر لما:  قال أبيه، عن عروة، بن هشام عن الزناد، أبي ابن "أخبرني
 بن ولزيد الخطاب بن لعمر فقال يضيع، أن القرءان على بكرٍ  أبو َفِرق يومئذ بالقراء
 اهللا كتاب من شيء على بشاهدين جاءكما فمن المسجد، باب على اقعدا: ثابت

  )١(فاكتباه"

اجتمع فيها المستوى الصوتي للنص مـع مسـتوى  القرءانالنسخة األولى من  فكما ترى،
الكتابــة، فلــم تكتــب آيــة فــي المصــحف إال بعــد وجــود نصــها مكتوبــًا علــى شــيء بــين يــدي 

 ثــم شــهادة اثنــين مــن الصــحابة القــراء علــى نصــها الصــوتي ،النبــي عليــه الصــالة والســالم
 القـرءان ى جمـعسماعًا عـن النبـي عليـه الصـالة والسـالم، والـدافع إلـالمحفوظ في صدورهم 

كــان الخــوف مــن ذهــاب هــؤالء القــراء الحفــاظ، وليســت المســألة كمــا قلبهــا  واحــد فــي كتــاب
ا كلماتـه وأنهـم قـرأو مـن الـنص المكتـوب،  القرءانأن هؤالء القراء قرأوا  زاعماً  المزور منجانا

  كيفما اتفق دون ضابط من السماع والمشافهة.

هو ما توارثه  ، مع التدوين والكتابة،والمشافهةبالسماع  القرءانآليات التلقي  ذاهو 
يعرفك رأس علم التجويد والقراءات، اإلمام ابن الجزري،  جيًال بعد جيل، كما المسلمون

  في كتابه: النشر في القراءات العشر:

علــى حفــظ القلــوب والصــدور، ال علــى حفــظ المصــاحف  القــرءان"االعتمــاد فــي نقــل 
والكتب، وهذه أشرف خصيصة من اهللا تعالى لهذه األمـة ... وذلـك بخـالف أهـل الكتـاب 

  )٢(الذين ال يحفظونه إال في الكتب، وال يقرؤونه إال نظرًا، ال عن ظهر قلب"

على نصه، والحفاظ ه الخصائص الصوتية الفريدة للقرآن، هي نفسها من أسباب حفظو 
 القرءانألنه البد لمن يريد أن يقرأ ، الصوتية مواصفاتهالحفاظ على أدق و  ،كلمات وحروفاً 

أو يحفظه أن يتعلمها أو ينطق بها وٕان لم يتعلمها، ولكي يتعلمها ويعرف كيف تكون 

                                                           

) اإلمــام  أبــو بكــر عبــد اهللا بــن أبــي داوود ســليمان بــن األشــعث األزدي السجســتاني: كتــاب المصــاحف، صــححه ووقــف  ١
، نقـل مـن نســخ خطيـة محفوظـة بالمكتبـة الظاهريـة بدمشـق، الطبعـة األولـى، طبــع ٦علـى طبعـه: الـدكتور آرثـر جفـري، ص

  م.١٩٣٦ه/١٣٥٥بالمطبعة الرحمانية بمصر، 
   .  ٦، ص١ءات العشر، جالنشر في القرا ) ٢
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القراءة الصحيحة بها ليس أمامه إال أن يسمع ممن يعرفها وتعلم كيف يقرأ بها قبله، 
النبي عليه الصالة ثم ه أخذها عن الذي قبله، وهكذا وصوًال إلى الصحابة، والذي قبل

  .والسالم

ند ع القرءانعند أهل العلم له معنى غير الذي يعرفه العوام، فحفظ  القرءانولذا حفظ 
الُحفاظ حقًا، وهم الطبقة التي تتكون منهم السلسلة التي اصطفاها عز وجل للحفاظ على 
النص اإللهي وحفظ دقائق رسمه وصوتياته، هو أن يجلس طالب العلم عند قدمي الشيخ 
فيتلقى عنه ويقرأ عليه ويحفظ، ثم يصحح قراءته وحفظه، حرفًا حرفًا وكلمة كلمة وآية آية 

، امتحنه الشيخ لكي القرءانإذا أنهى تلقيه وقراءته وحفظه لرواية من  وسورة سورة، حتى
يتأكد من حفظه وضبطه، ثم منحه اإلجازة، لينتقل إلى الرواية التي بعدها إن شاء، وٕاال 

  كان حافظًا للرواية التي قرأ بها وحدها.

قرئ غيره وحفظه كله، وأنه صار أهًال ألن يُ  القرءانواإلجازة هي شهادة بأنه قد تلقى 
ويجيزه، وُصلب اإلجازة اإلسناد والسلسلة المتصلة التي تبدأ من الشيخ عن مشايخه عن 
مشايخهم، حتى تصل إلى الصحابة، فالنبي عليه الصالة والسالم، فجبريل عليه السالم 

  دون انقطاع.

إلى النبي عليه الصالة والسالم هي شجرة نسب  القرءانوهذه اإلجازة والسند المتصل ب
  هذه الطبقة المصفاة، وهي شرف القراء، وما يتيه به الُحفاظ على العالمين. 

فهؤالء هم الذين وصفهم اإلمام الشاطبي، في منظومته: حرز األماني، المشهورة 
  بالشاطبية، والتي ضمنها أصول القراءات السبع وفرش حروفها:

  )١("أولئك أهل اهللا والصفوة المال"

                                                           

) اإلمــام القاســم بــن فيــرة بــن خلــف الشــاطبي الرعينــي: مــتن الشــاطبية المســمى: حــرز األمــاني ووجــه التهــاني، ضــبطه  ١
يـــة القرءان، مكتبـــة دار الهـــدى بالمدينـــة المنـــورة، ودار الغوثـــاني للدراســـات ٢وصـــححه وراجعـــه: محمـــد تمـــيم الزعبـــي، ص

 م.٢٠٠٥ه/١٤٢٦بسوريا، الطبعة الرابعة، 
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عن ظهر قلب، ويكتب لك الكتب ويأتيك  القرءاننك هذا من يحفظ اوال يزال في زم
  صفحات.، دون تقليب في مصحف أو بحث في القرءانفيها باألدلة والشواهد من آيات 

  ضبط التوراة والعهد القديم: •
  .بقي في هذه األكذوبة أن نعرفك من أين أتى منجانا بهاخامسًا: 

وجــود طريقــة لضــبط  نصــه كــان مكتوبــًا دون، وزعمــه أن القــرءانمــا قرأتــه لمنجانــا عــن 
بعــد أن دلــس التفرقــة بــين حروفــه التــي يشــتبه رســمها إذا عريــت مــن الــنقط، كلماتــه و رســم 

أنه كان محفوظًا حجب و  ، وهو األصل،على من يقرؤونه فأسقط المستوى الصوتي للنص
وكمـا تـراءى لهـم هـا فعلـوا ذلـك عشـوائيًا لتمييز بينل من نقطوا الحروف أنثم زعمه ، سماعاً 

لــيس ســوى ســيرة التــوراة  القــرءانعــن  ا، مــا قرأتــه لمنجانــتلقــي والمشــافهةدون ضــابط مــن ال
  ا!!شيطا السريانيةالبِ  ريقة التي تم بها ضبط نص، وهي أيضًا الطوالعهد القديم

لـبس علـى مـن يكتـب لهـم ، ويُ والِبشـيطا التوراةتاريخ ب القرءانرمي يفمنجانا في الحقيقية 
  بسيرتها.سيرته 

ولـــى مـــن مكوناتـــه الثالثـــة: التــــوراة: ، وهـــي الحـــروف األתנךأو تنـــاخ: فالعهـــد القـــديم، 
ـــاء:  أســـفار، و תורה ـــاريخ: كتـــب ، و נביאיםاألنبي ـــى عـــزرا الكاتـــب،  ،וכתוביםالت تنســـب إل

  .وكانت كتابته في القرن السادس قبل الميالد

الثالث الميالدي، ظل نص التناخ ومنذ كتابته في القرن السادس قبل الميالد إلى القرن 
دون كتابـة الـنص مـألن بالضـبط،  هتكـون قراءتـال يعـرف أحـد كيـف يتوارثه اليهـود و مكتوبًا 

كانت حروفًا صامتة، ليس  حتى ذلك الزمانالعبرية األبجدية و ولكنه غير محفوظ سماعًا، 
معرفــة لتوجــد عالمــات ، فــال وســيلة لتمييــز الحــروف، وال وال حــروف مــد بهــا نقــط وال شــكل

للمـــدود، األلـــف والـــواو  اً وال مقابـــل كتابيـــ، هـــل هـــي بـــالفتح أم بالضـــم أم بالكســـر، حركاتهـــا
، والعبريـة ومـن ثَـم فـال طريقـة لمعرفـة كيـف تنطـق الكلمـات ومـا الـذي تعنيـه تحديـداً  واليـاء،

  .كلها تقلصت مع الوقت وحلت محلها اآلرامية ثم السريانية
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وتفرغــت لضــبط اليهــود أحبــار مــن  المــيالدي تكونــت جماعــة منظمــة ثالــثوفــي القــرن ال
ألساليب الكتابية الالزمة لهذا الضـبط، مـن نقـاط وحركـات وعالمـات، انص التناخ وابتكار 

  .تراثماة ال: حُ ، أوהמסורה בעליوهي جماعة: بعلي ماسورا 

تتـوارث العمـل تحولت جماعة بعلي ماسـورا إلـى أجيـال متتابعـة فـي بابـل وفلسـطين، ثم 
 أوائـلعملهـا  واكتمـل ه، إلى أن بلغـت ذروتهـاتعلى ضبط نص التناخ، وتحديد طريقة قراء

هـارون  :ةفـي طبريـ التي تكونت  الجماعة مدرسة على يد رؤوس ،الميالدي العاشر القرن
  .Moshe ben Naphtaliبن نفتالي  شيه،  ومو  Aaron ben Asherبن أشير

وضــبطه،  القــرءانفــإذا قــرأت ســيرة ضــبط نــص العهــد القــديم هــذه، وقارنتهــا بكتابــة نــص 
وال  فالعهــد القــديم كــان نصــًا مكتوبــًا غيــر مســموعأيــن التزويــر الــذي زوره منجانــا،  ســتعرف

، تســـعة قـــرون حروفـــه وطريقـــة قراءتـــه ضـــبطبدايـــة ، وبـــين كتابتـــه و محفـــوظ فـــي الصـــدور
الـــنص لـــم يســـمعوه وال هـــم  رى، ومـــن قـــاموا بضـــبطواســـتغرق إتمـــام ضـــبطه ســـتة قـــرون أخـــ

مــن عنــد  ، بــل اجتهــدوا فــي تــرجيح صــورة الحــروف وكيــف تنطــق الكلمــاتتوارثــوه شــفاهة
  .أنفسهم

، السريانية وهي نفسها، وبالضبط، كما ستعلم، الطريقة التي تم بها ضبط نص الِبشيطا
  وتحديد كيف تنطق كلماتها.

، ثـم محفـوظ فـي الصـدور فهو في أصله، كما علمت، نص صوتي مسـموع القرءانأما 
ن النبـي ِمـن سـمعوها كتبوا النسخة األولـى هـم َمـ كانت الكتابة تدوينًا لهذا المسموع، والذين

  .عليه الصالة والسالم مباشرة، ليس بينهم وبينه أحد من البشر وال فاصل من الزمن

لـم تجعلـه بـديًال للـنص الصـوتي المسـموع فـي  ،بعـد ذلـك نقطـهثـم  ،القرءانوكتابة نص 
الصــــوتية الفريــــدة التــــي ال يمكــــن معرفتهــــا  القــــرءانأي عصــــر مــــن العصــــور، لخصــــائص 

أو حفظــه علــى ســماعه،  القــرءانتجبــر مــن يريــد قــراءة فهــي  ،والحفــاظ عليهــا إال بالســماع
هـذه  وحتـىمنـذ جمعـه األول بـين األجيـال،  وتوارثـه القـرءاننقـل يقتصـر  لممن أجل ذلك و 
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، ومـن فاتـه الُكتـاب يـذهب يرسـله إلـى الُكتـاب القـرءان، فمن يريد أن يعلم ابنه معاً  الصدور
يأتي بتسجيل للمجيدين من القراء ، ومن ال يتيسر له ذلك ويصحح له إلى شيخ يسمع منه

  ته.تالو وهو يضاهي قراءته ب في مصحفهيقرأ و  ،ويحاكيهيسمع ف

  مصطلحات دينية: •
دراسـة منجانـا ، حسـب القـرءانالثـاني مـن آثـار السـريانية فـي نـوع تقل بك اآلن إلى الونن

  .، وهو: المصطلحات الدينيةالمترعة باألكاذيب

مأخوذة مـن  القرءانإن كل المصطلحات الدينية الواردة في  يقول منجانافي هذا النوع، 
، وأمـام كـل منهـا القـرءانتسعًا وعشرين كلمة من أورد ثم لم يفعل شيئًا سوى أن ، السريانية

ا معنـى الكلمـة باإلنجليزيـة، ورتـب الجميـع موأمامهالكلمة السريانية التي يقول إنها أصلها، 
كيــف وبــأي طريقــة وصــل إلــى أن الكلمــة  فســردون أن يفــي ثالثــة أعمــدة رأســية متوازيــة، 

  أو ما أدلته على ما يدعيه.، القرءانالسريانية هي أصل الكلمة التي جاء بها من 

  :مع ما يزعمه من مقابلها السرياني فهاك نماذج من الكلمات التي أوردها

"�����____����: ،����}}}}����: ،�����uuuu�����: ،

����UUUU��������������������، ����}}}}����:،����ssss����: ،����uuuu����: ،����EEEE���� :

")١(  
الدينيـة التـي يقـول إن أصـولها سـريانية  القـرءانوألن منجانا وضع الئحتـه لكلمـات   
كانــت ضــمن مــا جمعــه آرثــر وألن هــذه الكلمــات وال بــراهين مــن أي نــوع،  دون أدلــةمرســلة 

نمــاذج ب مــن قبــل ، وعرفنــاكالتــي قــال إنهــا أعجميــة القــرءانجفــري بعــد منجانــا مــن كلمــات 
وتالعب بالكلمات، ومن تعسف ومن حيل  ،من دسائسمنها، نذكرك فقط بما في منهجهم 

التـــي قـــال إنهـــا  القـــرءانكـــل مـــا أورده منجانـــا مـــن كلمـــات فوقلـــب للحقـــائق،  تاجفـــي االســـتن
، القـــرءانرها موجـــودة فـــي و وصـــور أخـــرى مـــن جـــذســـريانية جـــذورها موجـــودة فـــي العربيـــة، 

                                                           

1  ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P85-86. 
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، وهو ما يعني أن العربية هـي أصـل الكلمـة هامفقود فيوجذره في السريانية وبعضها جامد 
  الكذاب. دعيوأن السريانية استعارتها منها وليس العكس، كما ي

  ومن الطريف أن منجانا نفسه يقول في موضع آخر من دراسته:

يصـعب دائمـًا أن نجـزم بيقـين إذا مـا كانـت  Etymology من جهة أصول الكلمات"
مــأخوذة مــن الســريانية أو العبريــة أو الحبشــية، أو  القــرءانالكلمــة العربيــة الــواردة فــي 

ألنـه يوجـد آالف مــن وهــي أصـيلة فـي العربيــة، مــن أي لغـة منهـا أنهـا ليسـت مسـتعارة 
  !)١("السامية اللغات كل في المتماثلة Lexicographicalالكلمات المعجمية 

اللغـــات الســـامية فـــال تفهـــم إذا كانـــت هنـــاك آالف مـــن الكلمـــات وأصـــولها مشـــتركة بـــين 
 فلمــاذا تكــون الفرضــية دائمــًا هــي أن العربيــة هــي التــي اســتعارت، ،ر هــوقــ، كمــا يُ جميعهــا

والعربيـة أقـدم مـن السـريانية  ولماذا تكون هـذه االسـتعارة بالضـرورة مـن السـريانية كمـا يـزعم
  ؟!!جميع اللغات السامية األخرىومن 

  :إنوبعد هذه القائمة من الكلمات، يقول منجانا 

علـــى مصـــطلحات الســـريانية الدينيـــة يظهـــر أيضـــًا فـــي التعبيـــرات  القـــرءاناعتمـــاد "
ــالعقائد ، ��������Â�Á�ÀÂ�Á�ÀÂ�Á�ÀÂ�Á�À، مثــل: Theological Expressions  ة التــي تصــف اإللــهي

كمــا يحــي ويميــت، فكــرة أن اإللــه هــو الــذي ، و قصــة الجمــل وســم الخيــاط مثلــة مثــلاألو 
 مـــن: مثـــل: الطوفـــان يظهـــر فـــي بعـــض األحـــداث التـــي جـــاءت فـــي الكتـــاب المقـــدس،

  )٢("المسيحكما وقع على صلب الأي:  من:  والصلب، 

وألنـه يلفـق ا السـرياني، لهمقابما زعمه من لم يورد التي أوردها منجانا  القرءان عباراتو 
ويميــت مســتعارة مــن حــي ال تعلــم لمــاذا تكــون فكــرة أو حقيقــة أن اإللــه يُ ويقــول أي كــالم فــ

    ، كتابية ووثنية؟وهي أصل الديانات ومحور العقائد كلها السريانية تحديداً 

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P80. 
2 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P86. 
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من السريانية، بل العبـارة  ةمأخوذ القرءانصلب في : فليس زعمه أن ،وأما ذروة تدليسه
ــى المســيح : هتــكذبخيــرة التــي خــتم بهــا األ  To "صــلب: أي مــن الصــلب كمــا وقــع عل

Crucify, As applied to Chris"  قــر يُ  القــرءانالتــي أوهــم بهــا مــن يقرؤونــه أن
  فقت من حوله.بصلب المسيح ال أنه ينكره وينقض العقيدة التي لُ 

• ����¹¹¹¹����:  

هو الكلمـات ، حسب تقسيم منجانا، القرءانالثالث من آثار السريانية في أسلوب  نوعوال
معروفــة فـــي ، فيقــول إن هنـــاك كلمــات غيـــر شــائعة االســتعمال فـــي العربيــة ولكنهـــا العامــة

  على أنها سريانية: التي أوردها القرءان السريانية، ومن أمثلة كلمات

"��������mmmm���� ،����ssss���� ،����©©©©����،���������_�_�_�_���� ،����aaaa���� ،����____���� ،����JJJJ���� ،
����ÂÂÂÂ��������")١(.  

أن كلمـة سـريانية قـال إنهـا أصـلها، دون  مرة أخرى وضع منجانا أمام كل كلمة عربيةو 
أدلـة فـال يفسر لماذا افترض أن الكلمة السـريانية هـي أصـل الكلمـة العربيـة ولـيس العكـس، 

الســريانية إلــى العربيــة، أو  وال كيــف انتقلــت مــن ،بيــان كيــف تكــون هــذه هــي أصــل تلــكوال 
  .القرءانالمصادر السريانية إلى  من

كـر مجموعـة مـن الكلمـات ذأنـه ، ومـا يـدلك علـى دوافعـه وأغراضـه طرائـف منجانـامن و 
ه نقـــــل عـــــن وألنـــــفـــــي لغـــــات أخـــــرى، قـــــال إنهـــــا ليســـــت عربيـــــة وأن أصـــــولها  القـــــرءانفـــــي 

اآلثــار  قصــريريــد ألنــه ســرياني و هــذه الكلمــات ليســت ســريانية، و  المستشــرقين الغــربيين أن
فقد اضـطر لحركـة بهلوانيـة زعـم فيهـا أن على السريانية ومصادرها،  القرءاناألعجمية في 
  عن طريق السريانية!! القرءاننها دخلت إلى إال أوٕان كانت غير سريانية هذه الكلمات 

  مثلة:فإليك بعض األ
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 القـرءان، والكلمـة فـي الغالـب فارسـية ولكنهـا دخلـت Mushkمن: موشك  ����±±±±��������"
مـن خـالل  القـرءانودخلـت  Istabarg مـن: إسـتبرج �����kkkkعبر السريانية، وكذلك: 

 القـــرءانودخلـــت ، ةرومانيـــال ةيونانيـــال   :أصـــلها ����±±±±�����... و الســـريانية
هـي بالسـين فـي و ، Balanceالميـزان  ومعناهـا:، )طاسسْ قِ ( ومثلها:، لسريانيةا بواسطة

ولكـن مـاذا عـن السـريانية،   :مـن يونانيةال  ξέστης :آخرها تبدو أقرب إلى
 السـريان كما سمعنقلها  القرءانفالذي كتب  ،يقينًا سريانيةهي و القاف التي في أولها، 

   .)١("ينطقونها

  .)ِقْسطاس(والنموذج الذي سنحدثك عنه، والباقي على غراره، هو كلمة:  

عبـر يونانيـة مـن ال القـرءاندخلـت لى أنهـا عدليل الإذا كانت القاف في أولها هي  :أوالً ف
أو دخلتهـــا مباشـــرة مـــن غيـــر المـــرور  ،عربيـــة ولـــىال تكـــون مـــن بـــاب أَ فلمـــاذا الســـريانية، 
  والقاف في العربية كالسريانية؟! ،بالسريانية

  واإلجابة كما تعلم: فقط ألن منجانا سرياني! 

، وجفـــري مـــن التـــي زعـــم منجانـــاإكســـتيس، و : وتنطـــق، يونانيـــةال ξέστης كلمـــة: ثانيـــا:
مـــن  الوســـيطة يونانيــةالدخلـــت ، مـــأخوذة منهــا )ِقْســطاس(: تعنــي الميـــزان، وأنأنهـــا  بعــده،

ال تعنـي فـي و ، كسـتاريوس، وتنطق: سِ Sextarius: كلمةهي تحوير ل، فةالتينيال ةرومانيال
ولــيس حبــوب وال حجــام الســوائلأبــل هــي مكيــال لتقــدير  كمــا قــال منجانــا، الميــزان الالتينيــة

مكيـال ألن ، ٦أي: رقـم  Sexهـو المقطـع األول منهـا:  ، وأصل الكلمة في الالتينيـةلوزنها
ــــذي بعــــده، المكيــــال ا ⅙ ســــاويالسكســــتاريوس عنــــد الرومــــان كــــان ي وهــــو: الكونجيــــوس ل

Congius ، 1والكونجيــــــــوس يســــــــاوي
ــــــــى 8⁄ ــــــــال األعل ــــــــالمورفــــــــا كوادرِ األ ، وهــــــــوالمكي   نت

Amphora Quadrantal٢ ، أو الجار الروماني)
 Romanian Jar(.  
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الميزان، لغويًا  ال تعني )ِقْسطاس(الالتينية التي زعموا أنها أصل:  : سكستاريوسفكلمة
معناهـا ف ،هـذا المقـدار هومعنى الكلمة و  ،محدد له مقدار مكيال بل هي، وال حتى المكيال

  .دسالحرفي: مكيال السُ 

تقدر فـي وحـدات القيـاس الحديثـة فهي  ،للوزن ميزاناً  توليسلتقدير الحجم  مكيالوألنها 
والسكستاريوس الروماني يساوي بالوحـدات الحديثـة: بوحدات قياس الحجوم وليس األوزان، 

  مللي ليتر. ٥٨٠

: شــيطا بمعنــىتســتخدم فــي البِ و ســطا، الســريانية الجامــدة تنطــق: قِ  ܩܣܛــܐ كلمــة: ثالثـًا:
اسـتخدامها  فإليـك نموذجـًا مـن، الكـذاب ما زعم منجاناكالكيل أداة الوزن وال الوعاء، وليس 

  إنجيل مرقس: توبيخ المسيح عليه السالم للفريسيين في في
    ܕܒܢܝܢܫـܐܕܒܢܝܢܫـܐܕܒܢܝܢܫـܐܕܒܢܝܢܫـܐ    ܡܫܠܡܢـܘܬܐܡܫܠܡܢـܘܬܐܡܫܠܡܢـܘܬܐܡܫܠܡܢـܘܬܐ    ܐܢـܬܘܢܐܢـܬܘܢܐܢـܬܘܢܐܢـܬܘܢ    ܘܐܚܝܕܝܢܘܐܚܝܕܝܢܘܐܚܝܕܝܢܘܐܚܝܕܝܢ    ܕܐܠܗܐܕܐܠܗܐܕܐܠܗܐܕܐܠܗܐ    ܦܘܩܕܢܐܦܘܩܕܢܐܦܘܩܕܢܐܦܘܩܕܢܐ    ܓܝܪܓܝܪܓܝܪܓܝܪ    ܫܒܩܬܘܢܫܒܩܬܘܢܫܒܩܬܘܢܫܒܩܬܘܢ"

  .)١("ܕܡܝܢܕܡܝܢܕܡܝܢܕܡܝܢ    ܕܠܗܠܝܢܕܠܗܠܝܢܕܠܗܠܝܢܕܠܗܠܝܢ    ܐܝܠܝܢܐܝܠܝܢܐܝܠܝܢܐܝܠܝܢ    ܘܣܓܝܐܬܐܘܣܓܝܐܬܐܘܣܓܝܐܬܐܘܣܓܝܐܬܐ    ܘܕܩܣܛܐܘܕܩܣܛܐܘܕܩܣܛܐܘܕܩܣܛܐ    ܕܟܣܐܕܟܣܐܕܟܣܐܕܟܣܐ    ܡܥܡܘܕܝܬܐܡܥܡܘܕܝܬܐܡܥܡܘܕܝܬܐܡܥܡܘܕܝܬܐ

  وترجمتها الرسمية:

 َوُأُمـورًا َواْلُكـُؤوِس، اَألَبـاِريقِ  َغْسـلَ : النـاسِ  ِبَتْقِليـدِ  َوَتَتَمسـُكونَ  اهللاِ  َوِصيةَ  َتَرْكُتمْ  َألنُكمْ "
  )٢(َتْفَعُلوَن" هِذهِ  ِمْثلَ  َكِثيَرةً  ُأَخرَ 

  .، أي: أوعية الماءأباريقفي العبارة مكان كلمة:  ܩܣܛܐܩܣܛܐܩܣܛܐܩܣܛܐ سطاوموضع: قِ 

  :العبرانيينآخر في وصف قدس األقداس في رسالة بولس إلى  وٕاليك نموذجاً 
ܘܩܒـܘܬܐ ܕܕܝܬܩـܐ ܕܩܪܝܡـܐ ܟܠـܗ ܘܩܒـܘܬܐ ܕܕܝܬܩـܐ ܕܩܪܝܡـܐ ܟܠـܗ ܘܩܒـܘܬܐ ܕܕܝܬܩـܐ ܕܩܪܝܡـܐ ܟܠـܗ ܘܩܒـܘܬܐ ܕܕܝܬܩـܐ ܕܩܪܝܡـܐ ܟܠـܗ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒـܗ ܒܝـܬ ܒܣܡـܐ ܕܕܗܒـܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒـܗ ܒܝـܬ ܒܣܡـܐ ܕܕܗܒـܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒـܗ ܒܝـܬ ܒܣܡـܐ ܕܕܗܒـܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒـܗ ܒܝـܬ ܒܣܡـܐ ܕܕܗܒـܐ "

    ܕܐܗܪܘܢܕܐܗܪܘܢܕܐܗܪܘܢܕܐܗܪܘܢ ܒܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܣܛܐ ܕܕܗܒܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܢܐ ܘܫܒܛܐܒܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܣܛܐ ܕܕܗܒܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܢܐ ܘܫܒܛܐܒܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܣܛܐ ܕܕܗܒܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܢܐ ܘܫܒܛܐܒܕܗܒܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܩܣܛܐ ܕܕܗܒܐ ܗܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܢܢܐ ܘܫܒܛܐ

  .)٣("܀܀܀܀    ܕܕܝܬܩܐܕܕܝܬܩܐܕܕܝܬܩܐܕܕܝܬܩܐ    ܘܠܘܚܐܘܠܘܚܐܘܠܘܚܐܘܠܘܚܐ    ܕܐܦܪܥܕܐܦܪܥܕܐܦܪܥܕܐܦܪܥ    ܗܘܗܘܗܘܗܘ

                                                           

 ,The Aramic Peshitta, published by: British and Foreign Bible Society،  ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ  ܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐ ( 1
England & Wales, 1905, Online Version, Dukhrana Biblical Research, Copyright © 2006-
2014, http://dukhrana.com. 

  .٨: ٧) مرقس:  ٢
 ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛܬܐܦܫܝܛܬܐܦܫܝܛܬܐܦܫܝܛܬܐ  ܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐܐܪܡܝܐ ( 3
http://dukhrana.com. 
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  ونص العبارة في الترجمة الرسمية:

 ِقْسـطٌ  ِفيـهِ  الـِذي ِبالـذَهِب، ِجَهـةٍ  ُكـل  ِمـنْ  ُمَغشـى اْلَعْهـدِ  َوتَـاُبوتُ  َذَهٍب، ِمنْ  ِمْبَخَرةٌ  ِفيهِ "
، ِفيهِ  َذَهبٍ  ِمنْ  ِتي َهاُرونَ  َوَعَصا اْلَمن١(اْلَعْهِد" َوَلْوَحا َأْفَرَخْت، ال(  

وضـع كلمـة: ِقسـط قـام بهـا ، كما ترى، أن الذي الرسمية الترجمة هذه في ومن الطريف
يحـوي المـن، وهـو  وعاء من ذهـبعلى أن معناها: ، سريانيةالسطا كلمة: قِ العربية مقابًال ل
  .تعرفِقسطا السريانية أصلها عربي، كما س في العربية، وأن ةأصيللكلمة ا دليل على أن

 :لكلمــــة التينـــــييونـــــاني الإذا كـــــان منجانــــا اضـــــطر ألن يفتـــــرض األصــــل الرابعــــًا: 

، هــافي مادتهــا غيــر موجــودةجــذرها و جامــدة فــي الســريانية و ألنهــا ، اطســقِ أو: ، 
، وهـو القـرءان، وهي وجذرها وصور أخرى منها موجودة فـي العربيةفإن جذرها موجود في 

أو العربيـة،  )ِقْسـطاس(مأخوذة من مادة كلمة:  نفسها سطا السريانيةعلى أن كلمة: قِ  دليل
عمايــة فــي فمنجانــا الســامي األم الــذي حفظتــه العربيــة وضــاع مــن الســريانية،  هاجــذر مــن 
 السـريانيةأنها أغنى مـن و أصالة العربية بتقديم برهان على حيث ال يدري  منتطوع  تلفيقه

    .وأقرب منها للغة األم

  يقول ابن منظور في لسان العرب، في مادة: قسط:

فكــأن ، إذا جــار، أقســَط ُيقســُط، فهــو ُمقســط، إذا عــدل، وَقســط َيقِســط، فهــو قاســط"
والِقسـط:  ... به من الِقسـط العـدل يوالِقسط: الميزان، سمالهمزة في: أقسط للسلب ... 

وقولـه وتقسـطوا الشـيء: تقسـموه بيـنهم علـى العـدل والسـواء ...  الحصة والنصـيب ...
¸��¹¸��¹¸��¹¸������¹أي: ذوات الِقســط، وقــال تعــالى:  �����Z]�\�[�Z�̂]�\�[�Z�̂]�\�[�Z�̂]�\�[̂�����تعــالى: 

ººººــوم المــوازين���� ــة  ، هــو أق ــي الجــور لغ ــط وأقســط، وف ــان: َقَس ــدل لغت ــي الع ... وف
  )٢(واحدة: َقَسط بغير األلف، ومصدره: الُقسوط، أي: الجور والعدول عن الحق"

                                                           

  .٤: ٩) رسالة بولس إلى العبرانيين:  ١
 .٣٧٨-٣٧٧، ص٧ج) لسان العرب:  ٢
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 والقســـمة بالســـوية ط، الـــذي يـــدور حـــول العـــدلَســـأصـــلها مـــن الجـــذر: قَ  )ِقْســـطاس(ـ: فـــ
   .فيهوال ميل  جور الالذي العادل  هو الميزانف، وتساوي األنصبة والحصص

، فــي صــيغ متعــددة القــرءانموجــودة فــي  ،بمعنــى العــدل والقســمة العادلــة ،طَ َســقَ  :ومــادة
  قوله تعالى: الفعل المضارع في الفعلية، مثل منها

����y�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�ty�x�w�v�u�t����  :٣(النساء.(  

  قوله تعالى:وفعل األمر، في 

����ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©� �̈§�¦�¥ª�©�   ).٩: الحجرات( ����¥�¦�§̈�

  ومنها االسمية، مثل قوله تعالى:

  ). ٢٨٢ لبقرة:(ا ����¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤����

  وقوله تعالى:

����G�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�B���� :١٣٥ (النساء.(  

  مقرونة بالكيل والوزن، كما في قوله تعالى: القرءانوجاءت في 

����P�O�N�MP�O�N�MP�O�N�MP�O�N�M���� :١٥٢ (األنعام.(   

سـطا كمـا سـمعها : قِ مـن )ِقْسـطاس(: نقـل القـرءانإن الذي كتب  قول منجاناوكما ترى، 
وحبكهــا يحتــاج إلـــى وال منســوجة بعنايــة،  أكذوبــة غيــر محبوكــةلــيس ســوى مــن الســريان، 

الجامــدة وال  ســطاأخــرى تســندها وتشــد مــن أزرهــا، وهــي أن الــذي ســمع: قِ مجموعــة أكاذيــب 
ثـم  ،، ابتكر لها وهو ينقلها جذرًا في العربيـةالقرءاننقلها إلى جذر لها في السريانية، وقام ب

كلمـة اشـتقها عبـارة أو آيـة كـل لسـبك صاغ من هذا الجذر صـور اشـتقاق اسـمية وفعليـة، و 
، محافظـــًا علـــى المعنـــى ، ونـــوع داخـــل هـــذه العبـــارات معـــاني هاتيـــك الكلمـــاتوضـــعها فيهـــا

  !للجذر الذي ابتكره وتدور هذه المعاني كلها من حولهاألصلي 
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سطا السريانية الجامدة هي نفسها مـن : قِ والذي ليس أكذوبة، هو ما أخبرناك به من أن
رغم اســتخدامها فــي الســريانية ، فــحفظتــه العربيــة وتاهــت عنــه الســريانيةالجــذر: َقَســط الــذي 

العربي  سطلجذر: قَ لوبالقاف التي في أولها أقرب صوتًا  هي ،وليس الميزان بمعنى الوعاء
ســطا هــي أداة ، واأللــف التــي فــي آخــر: قِ كســتاريوس الالتينيــة: إكســتيس اليونانيــة، وسِ مــن

 إلـى سـطا السـريانية: قِ عـادتالتعريف في اآلرامية والسريانية، فإذا أزلت ألف التعريف هذه 
  العربي!! الجذر التي هي بالفعل إحدى الصيغ االسمية المشتقة من، سطقِ : أصلها

  اإلمالء وقواعد الكتابة: •
هــو اإلمــالء وطريقــة  ،عنــد منجانــا القــرءانوالنــوع الرابــع مــن آثــار الســريانية فــي أســلوب 

  .Orthographyالكتابة 

  :يقول منجانا إن

واضحًا من طريقة كتابتهـا،  يبدو أثر السريانية فيها القرءانهناك كلمات عديدة في "
ــي  مالمــحالو  ــة ف ــة  أســلوبالتالي ــة  Grammatical Featuresالكتاب ســتكون كافي

  )١(إلثبات ذلك"

أنهـــا مـــن آثـــار قواعـــد منجانـــا زعـــم التـــي  القـــرءانأســـاليب الكتابـــة ورســـم كلمـــات فإليـــك 
هذه األسـاليب والطـرق  رض الحائط وحاجبًا عمن يقرؤونه أن اإلمالء السريانية، ضاربًا عُ 

، وهــذا وعنــد مــن نقلــوا هــذا الرســم كتبــوا الكلمــات بهــا مــن فــي الرســم لهــا تفســير آخــر عنــد
  ة في القراءات.فالمختلوبيان وجوه نطق الكلمة التفسير يرتبط بالعربية وأصول الكلمات 

  يقول منجانا:

ــاء  -ب  مــن: ���������QQQQ، و: مــن:�������������bbbb -أ" ــاء الي ــدًال إبق ب
، مثــل: عنــد اتصــالها بالضــمائر Defective Verbs فــي األفعــال المعتلــةمــن األلــف 

����dddd���� المـد  حـذف ألـف -ج ، ܓܒܝـܗܝܓܒܝـܗܝܓܒܝـܗܝܓܒܝـܗܝ، فهي مـن:في سور النحل بدًال من: اجتباه
                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P90. 
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بـدًال مـن: بنـات، وكـل  ��������ÁÁÁÁ، فمـثًال: Zakaphaفـا اللحركة السريانية: زقاستجابة 
نعلـم أن أقـدم  كلنـا -د ،القـرءانمخطوطـات  مكلمات الجمـع مرسـومة بغيـر ألـف فـي أقـد

موضـــع الحركـــات القصـــيرة، وأحيانـــًا يوجـــد بهـــا نقـــاط غليظـــة فـــي  القـــرءانمخطوطـــات 
 Puhhamés الطويلة، وأعتقد على سبيل القطع أن هذه النقاط مأخوذة من البوهامـات

، والتي تؤدي Syriac Massoretic للسريانية الماسورائيرسم في ال Nukzé ةوالنكز 
  )١(الغرض نفسه في الكلمات الصعبة والغامضة"

حيوتــا، ، وتنطــق: بكلمــة: القــرءانفــي  ��������������bbbbال عالقــة لرســم كلمــة:: أوالً فــ
، والــــذين رســــموا هــــذه الكلمــــات صــــلوتا، وتنطــــق: بكلمــــة: ���������QQQQوال لرســــم: 

وقواعـد كتابتهـا،  لـم يكونـوا خبـراء فـي السـريانية بـالواو بـدًال مـن األلـف القـرءانفـي وأمثالها 
  .هاك هيإثباتها والتنبيه عليها، ف هم يريدوندعن بل فعلوا ذلك لمعانٍ 

 ،والقراءات اءالقر عنده التقت أسانيد ، و ه)٤٤٤-ه٣٧١( يقول اإلمام أبو عمرو الداني
يـــات، وكـــٌل مـــن هـــذه علـــم قـــائم برأســـه، ولـــه أســـانيده المتـــواترة اآلوعـــد  ،ورســـم المصـــاحف

فـي القـراءات السـبع نظـم  ، ومـن كتابـه: التيسـيروالمتصلة إلـى النبـي عليـه الصـالة والسـالم
والتــي صــارت معرفتهــا اإلمــام الشــاطبي منظومتــه الشــهيرة: حــرز االمــاني ووجــوه التهــاني، 

ــــ ــــم الق ــــي رســــم مصــــاحف ءات، ر وشــــروحها صــــلب عل ــــع ف ــــه: المقن ــــي كتاب ــــول الــــداني ف يق
  األمصار:

، ورسموا في كل المصاحف األلف واوًا في أربعة أصول مطردة وأربعة أحرف متفرقة"
، حيـــــث وقعـــــن�����������������CCCC، و��������ZZZZ، و��������iiii، و���������QQQQفاألربعـــــة األصـــــول هـــــي: 

، وفي ����¡¡¡¡����، وفي النور: ��������ÉÉÉÉواألربعة األحرف هي قوله في األنعام والكهف: 
  ) ٢("����¢¢¢¢����وفي النجم:  ،��������GGGGالمؤمن: 

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P91. 

ــداني ســعيد بــن عثمــان عمــرو أبــو ) اإلمــام ٢ ، تحقيــق: محمــد الصــادق ٦٠ص ،: المقنــع فــي رســم مصــاحف األمصــارال
 م.١٩٧٨قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، 
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وٕاليــك تفســير العــدول فــي رســم هــذه الكلمــات عــن األلــف إلــى الــواو، فــي عنــوان البــاب 
  الذي وضعها فيه اإلمام الداني:

  )١(ذكر ما رسمت فيه األلف واوًا على لفظ التفخيم ومراد األصل" باب:"  

  ويقول ابن منظور في مادة: حيا:

 حـد في الياء بعد الواو أن ليعلم ،بالواو المصحف في كتبت الموت، نقيض: الحياة "
  .)٢("الجمع

فعلوا بل بالواو لم يروا رسم: حيوتا وصلوتا السريانية،  ���������QQQQو ��������ZZZZكتبوا:  فالذين
ن ا، ولبيإليها عند النسبة والجمعلبيان األصل الواوي أللف هذه الكلمات، والتي تؤول  ذلك

فــي القــراءات التــي تقلــل فيهــا األلــف ذات  الواويــة للتقليــل وال اإلمالــةعــدم قبــول هــذه األلــف 
، عـرف بـهوصـارت تُ  ورش عـن نـافع المـدنياستقرت عند التي رواية الاألصل اليائي، مثل 

  لحمزة والكسائي الكوفيَين.وصل سندها التي  قراءةمثل ال ،أو ُتمال

كلــه، رســمو ألفهــا باليــاء  القــرءانفــي ســورة النحــل ونظائرهــا فــي  ��������ddddومثــل ذلــك: 
ــان أصــلها اليــائي، والتنبيــه علــى جــواز تقلي هــا وٕامالتهــا، وضــابط التقليــل أو اإلمالــة أو للبي

، يـالزم الكتابـة والضـبط بالرسـمالـذي الفتح بال تقليل وال إمالة هو السماع والتلقي الشـفوي، 
 بـــين عـــنهمقونهـــا لومـــن يت ولـــم يحـــدث فـــي أي عصـــر أن فصـــل القـــراء وأصـــحاب األســـانيد

مــن كــان بصــيرًا  ، اللهــم إال فــيأو اكتفــوا بأحــدهما وجعلــوه بــديًال لآلخــر ،الســماع والكتابــة
كتــاب  كمــا علمــتَ  القــرءان وحيئــذ يكــون الســماع بــديًال للكتابــة ولــيس العكــس، ألنبقلبــه، 
  .هي األصل فيه التلقي والمشافهةو  ،صوتي

 تفســيطير عقلــك مــن العجــب وأنــ، ولــو جلســت عنــد أحــد مــن هــؤالء المبصــرين بقلــوبهم
إلــى أن هـــذه الكلمـــة مرســومة بـــالواو وتلـــك  القـــراءات ويتلقــى عنـــهتــراه ينبـــه مــن يقـــرأ عليـــه 

  !، وكأنه رآها وكتبهابالياء
                                                           

  .٦٠ص ،المقنع في رسم مصاحف األمصار ) ١
  .٢٩٣، ص٤) لسان العرب: ج ٢
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 فقـد ألقـى منجانـا إلـى مـن يقرؤونـه ،��������ÁÁÁÁة:المد في كلم ألف حذفعن  أما ثانيًا:و 
 بـأن مكتفيـاً  ،وهـو يتعـالم علـيهم ،فـااقزَ : السـريانية للحركـة اسـتجابة أنهـا عبارة غامضة عـن

قبـل، وأن ذلـك سـيذهله عـن  مـن يسـمعهالـم  التـي بالكلمـة اإلعجـاب من فاه سيفتح يقرأ من
  .القرءانفي  كلماتال ما صلتها بحذف األلف من رسمو  ،فااماذا تكون هذه الزقأن يسأل 

هــي إحــدي حركــات التشــكيل الســبع لضــبط  ،: زقوفــوفــي الســريانية، وقــد تنطــق فــااالزق
  .)١(الحروف في السريانية الشرقية، وٕاحدى الخمس في الغربية

  :أو الزقوفو السريانية هي فااوالزق

  )٢("فتح مشبع أو مد باأللف"

، وترسـم فـي صـورة نقطتـين أللـف المـد فـي العربيـةالمقابـل السـرياني  رسـمفا هـي الافالزق
ُتمــال فــي الســريانية الغربيــة فــي اتجــاه الضــمة، ولــذا توصــف بأنهــا ، إال أنهــا فــوق الحــرف

، فـــا نفســـهاازقكلمـــة: و  ،مائلـــة إلـــى الفـــتح طويلـــة مائلـــة إلـــى الضـــم أو ضـــمةطويلـــة فتحـــة 
همـا و قـاف يعلوهـا نقطتـان، هـ ܵܩ ܵܩ ܵܩ ܵܩ الحرف الثـاني منهـا: دليل علـى ذلـك، فـ ܣܵܩܵܦܐورسمها: 

خالصــة، وتنطــق فــي الســريانية  مــد فــي الســريانية الشــرقية زقافــا بــألف فــا، ولــذا تنطــقاالزق
  .واوالغربية: زقوفو بإمالة األلف نحو ال

ة: فهذا هو تفسير عبارة منجانا الغامضة التـي قـال فيهـا إن حـذف األلـف مـن رسـم كلمـ
����ÁÁÁÁ���� فا السريانية، أي: إمالة األلف إلى الضمة.اكان استجابة للزق  

فـــي يشــيعونها فــي الكتـــب والمؤلفــات و  بثونهــاومــن ورثــوا أكاذيبـــه ويفــاآلن ســل الكـــذاب 
بــين البقــر ممــن ال يميــزون يميــنهم مــن شــمالهم، ال فــي العربيــة وال فــي  شــبكة المعلومــات

محاضـرات أكاديميـة وضـبطوا رسـم كلماتـه كـانوا يتلقـون  القـرءانهل الذين كتبوا السريانية، 
ل أهلهــا ال بينمــا ُجــ القــرن الســابع المــيالدي وطريقــة ضــبط حروفهــا فــي ةفــي نحــو الســرياني

  ؟!في القرن الحادي والعشرينيعرفون هذه القواعد 
                                                           

 .٤) القس بولس الكفرنيسي: غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، ص ١
  .٣٨نحو اللغة السريانية، ص ) المطران إقليميس يوسف داوود الموصلي السرياني: اللمعة الشهية في ٢
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فأكمـل مسـيرتك معنـا وسـوف تعلـم أن يـردوا عليـك بـأن نعـم،  نعدام الحيـاءفإذا بلغ بهم ا
 اواستخدام النقط لرسمها وضبط الكلمة بها ابتكره وحركات الشكل كلها فاابعد قليل أن الزق

  !اوليس قبله القرءانكتابة السريان بعد 

استجابة للزقافـا هـو  القرءانفي  ��������ÁÁÁÁمنجانا أن حذف األلف من رسم كلمة:  مُ زعْ ف
ـــاج إلـــى أك ـــة النســـج، ألنهـــا تحت ـــاذأكذوبـــة أخـــرى واهي وهـــي أن ابتكـــار  أخـــرى تقيمهـــا،ب ي

ليســت صــوتًا، بــل هــي  ،كمــا رأيــت ،الزقافــاوألن  ،القــرءانل كتابــة بــالســريان للزقافــا كــان ق
 فـالعن تغيير صوت ألف المـد إلـى الـواو،  حركة تشكيل في الرسم السرياني للتعبير كتابةً 

فــــإن افتــــراض أن رســــم: ومــــن ثَــــم ، وجــــود لهــــا إال إذا وجــــد الصــــوت الــــذي تــــدل عليــــه أوالً 
����ÁÁÁÁ����  ال معنــى لــه إال إذا كــان فــي كلمــة: راء ُهــلزقافــا متابعــة لبغيــر األلــف����ÁÁÁÁ���� 

  وهو ما ال وجود له!قراءة تتغير فيها ألف المد إلى واو هكذا: بنوت، 

  إذًا؟ القرءانفي  �������������a�a�a�aفما تفسير حذف ألف المد من كلمة: : قد تسأل

هكــذا مفــردة فــي اثنــي عشــر ، عشــرة مــرةســبع  القــرءانجــاءت فــي  �������������a�a�a�aونقــول لــك: 
هـذه المواضـع بغيـر األلـف فـي لـم ترسـم و  ،)١(واضعم ةموضع، ومتصلة بضمير في خمس

ليــل آخــر علــى تزويــر منجانــا الــذي يــوحي وهــو دفقــط، منهــا ثالثــة مواضــع كلهــا ســوى فــي 
 إذ لـو كـان هـذا الحـذف اتباعـًا للزقافـا لكـانلمن يقرؤونه أن هذا رسمها فـي كـل المواضـع، 

  .، كما هو شأنها في السريانيةالكلمة في كل موضع ترد فيهرسم في  ةطردم قاعدة

فــي ســورة  بغيــر األلــف هــي قولــه تعــالى �������������a�a�a�aوالمواضــع الثالثــة التــي رســمت فيهــا: 
  :األنعام

����Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸���� :١٠٠ (األنعام .(  

  :في سورة النحل وقوله تعالى

                                                           

، فهمـي منصـور الـدكتور تقـديم، ١٣٩-١٣٨صالقـرءان،  أللفـاظ المفهـرس المعجـم،: البـاقي عبـد فـؤاد محمـداألسـتاذ )  ١
 .م١٩٤٥/ه١٣٦٤، القاهرة، األدبي القسم، المصرية الكتب دار

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٤٦ ~ 

 

�����̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X����  :٥٧(النحل.(  

  في سورة الطور: وقوله تعالى

����d�c�b�a� �̀_d�c�b�a� �̀_d�c�b�a� �̀_d�c�b�a�    ).٣٩ (الطور: ����_̀�

اعتباطــًا، بــل  تبالزيــادة أو الحــذف ليســ القــرءانالواحــدة فــي ة الكلمــوالمغــايرة فــي رســم 
  يراد التنبيه عليه بهذه الزيادة أو هذا الحذف. لبيان معنى

بغيـر ألـف المـد، فســتجد  �������������a�a�a�aإذا تأملـت المواضـع الثالثـة التـي جــاءت بهـا كلمـة: فـ
تخبـر عـن ادعـاء المشـركين فـي أنهـا تشـترك  ،خالف المواضع األخرى جميعهـاعلى  ،أنها

ترجمـــة فـــي الرســـم لســـقوط هـــذه  وهـــذا اإلســـقاط أللـــف المـــد هـــو ،وجـــود بنـــات هللا عـــز وجـــل
   الدعوى.

   :عالمات اإلعرابالتشكيل و  •
عــن أثــر ضــبط الحــروف الســرياني فــي رســم كلمــات  إليــك كبــرى أكاذيــب منجانــا: وثالثــاً 
، القـرءانضـبط كلمـات  فـيكحركـات تشـكيل  غليظـة نقاط زعمه أن استخدام وهي، القرءان

 الماســوري الرسـم فـي والنكـزات البوهامــات مـن مـأخوذقبـل ابتكـار الفتحـة والضــمة والكسـرة، 
  .للسريانية

مـات لَمـن الـذي ابتكـر النقـاط كعالمـات ضـبط لكإليـك  ،وقبل أن نعرفك بأكذوبـة منجانـا
  ولماذا. ،، وكيف ابتكرهاالقرءاننص 

  الداني في كتابه: المحكم في نقط المصاحف: يقول اإلمام أبو عمرو

قـال: حـدثنا محمـد بـن القاسـم األنبـاري، حدثنا محمـد بـن أحمـد بـن علـي البغـدادي، "
: يـا أبـو األسـود فقـال ... قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبـو عكرمـة، قـال: حـدثنا العتبـي:

ثالثـين رجـًال،  ي فابعـث إلـ، القـرءانهذا، قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بـإعراب 
، حتـى اختـار فأحضرهم زياد، فاختار مـنهم أبـو األسـود عشـرة، ثـم لـم يـزل يختـار مـنهم

إذا فـالمصـحف، وأحضـر صـبغًا يخـالف لـون المـداد، فقـال: خـذ  رجًال مـن عبـد القـيس، 
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 ،النقطة إلـى جانـب الحـرف فاجعل ضممتها وٕاذا فوق الحرف،نقط واحدة فاشفتي فتحت 
فـانقط فـإن أتبعـت شـيئًا مـن هـذه الحركـات غنـة، ، في أسفلهنقطة الفاجعل ها وٕاذا كسرت
  )١("ه، ثم وضع المختصر المنسوب إليهحتى أتى على آخر صحف مفابتدأ بالنقطتين، 

فيأتيـك بأصـله  ويعرفـك بالحـدث، يخبـرك بـالخبرمن فتنبه قبل أي شيء إلى الفرق بين 
وعمــن ســمعه وكيــف وصــله، وبــين مــن يجلــس فــي شــرفة بيتــه يحتســي الشــاي فــي ســاعة 

ثــم يؤلـف منهــا ، يهـاال دليـل علخمـن وقــائع وي ا،لهــال شـاهد  يتخيــل احـداثاً وهـو العصـاري، 
يخبرهم لالبقر من يخاطبهم من رج على خياله، وبعد ذلك يخ في سوى ال وجود له سيناريو

  على سبيل القطع. ائقألفه حق أن السيناريو الذي

شـأت فكـرة وضـع نقـط فـوق الحـروف لمـاذا ن، و عن نقـط المصـاحفالتي قرأتها  ةالروايو 
كمــا ، ، وكيــف تــم تنفيــذ الفكــرةوالتنــوين كوســائل كتابيــة للتشــكيل وبيــان الحركــاتأو تحتهــا، 

والــذين نقطــوا المصــاحف إنمــا فعلــوا تــرى، ال عالقــة لهــا بالســريانية وال أثــر فيهــا للســريان، 
التي طرأت مع دخول  دعتهم إليه الحاجة ،ذلك كابتكار لضبط القراءة من النص المكتوب

  .من غير أهل التلقي واإلسناد عوامالظهور اللحن في قراءة غير العرب في اإلسالم و 

، فإليــك أحــد ومــن ســاروا علــى دربــه كمنجانــا والــدجالين ولــيس كــل الســريان مــن الكذبــة
 ةيكـذب ويقـوم بفبركـوال هـو  ،ليس موتوراً لكنه  ،يؤمن بديانته ويمجد لغته ،السريانأفاضل 

  ويمجده. السيناريوهات من أجل ما يؤمن به

السـرياني،  الموصـلي داوود يوسف إقليميسيقول إمام السريان وفقيه السريانية المطران 
الســــريانية ، وهــــو مــــن أوفـــى مراجــــع الســـريانية اللغــــة نحـــو فــــي الشــــهية اللمعـــة: فـــي كتابــــه

  نهلوا منه: من السريان وقواعدها في العربية، وكل من جاءوا بعده

"العرب اخترعوا هم الحركات المستعملة اآلن عندهم، وذلك في مبادئ ظهور اإلسالم 
فـإنهم فـي نحـو  ، وكـذلك فعـل العبرانيـونة الثامنـة بعـد المسـيحيـوانتشارهم، أي فـي الما

                                                           

عــزة حســن، دار الفكــر المعاصــر، الــدكتور ، تحقيــق: ٤-٣) اإلمــام أبــو عمــرو الــداني: المحكــم فــي نقــط المصــاحف، ص ١
  م.١٩٩٧ه/١٤١٨بيروت، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٤٨ ~ 

 

البــابلي الــذي تعلمــوه مــن الســريان ويســتعملونه إلــى  ذلــك الزمــان أيضــًا زادوا علــى القلــم
اليوم حركات مختصة بهم اسـتنبطتها أيمـتهم، وذلـك أيضـًا فـي نحـو المايـة الثامنـة بعـد 

  .)١(المسيح"

ابتكــروا حركــات تشــكيل  هــم مــن فإمــام الســريان، كمــا تــرى، هــو الــذي يخبــرك أن العــرب
  ية.بالسريان والسريانالحركات لهذه عالقة دون أن يشير إلى أي العربية، و  الحروف

  .وٕاليك بيان أكذوبة منجانا الكبرى

كلمــة ســريانية هــذا رســمها:  ،التــي أتحــف بهــا منجانــا البقــر الــذين يخــاطبهم ،البوهامــات
ولــــيس بوهامــــات كمــــا رســــمها منجانــــا بــــالحروف  ،، ونطقهــــا الصــــحيح: فحومــــات

ـــى  : الضـــوابط أو المحـــددات،هـــا، ومعنااإلنجليزيـــة والمقصـــود بهـــا خـــط صـــغير يرســـم أعل
    فوضعه أعالها لثالثة أسباب هي:  أو أسفلها،كلمة ال

"األول: للداللة على أن الكلمة ناقصة كتابتها، إما لضـيق السـطر أو لكثـرة ورودهـا  
للداللة على السرعة بلفظ الساكنين وسهولة معرفتها، فيلزم القارئ تكميلها ... والثاني: 

يتوســطان الكلمــة، أي: إشــمام اولهمــا بالكســر ... والثالــث: لتمييــز حــرف النــداء اللــذين 
  )٢(من حرف العطف"

  الكلمة لثالثة أسباب أيضًا: لووضع الفحومات أسف

األول: الداللة على ربط الحرف، أي: إسقاطه لفظـًا ... والثـاني: لتمييـز صـيغة أمـر "
علـى تحريـك أول السـاكنين فـي وسـط الفعل المجهـول مـن ماضـيه ... والثالـث: الداللـة 

  )٣(الكلمة بالكسر"

، وهـي نفسـها ةقـز ، ونطقها الصـحيح: النُ ܽܢܘܩܳܙܐܽܢܘܩܳܙܐܽܢܘܩܳܙܐܽܢܘܩܳܙܐ ، فهي كلمة سريانية رسمها:ةوأما النكز  
  في السريانية لخمسة أسباب: النقط الغليظة ، وتستعملالعربية ةكلمة: النقط

                                                           

 .٢٠) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، ص ١
  .٩) غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، ص ٢
  .١٠) غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية، ص ٣
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~ ١٤٩ ~ 

 

للتمييــز بــين الضــمائر ... والثــاني:  صــورةالاألول: التمييــز بــين الحــروف المتماثلــة "
الداللــة تفرقــة بــين االســم المجمــوع والمفــرد ... والرابــع: الوأســماء اإلشــارة ... والثالــث: 

  .)١(على أن الكلمة فعل ال اسم ... والخامس: الفصل بين الجمل والمقاالت"

رسـم يـر أخـرى غ ألغـراضفي السريانية تستخدم وكما ترى، الفحومات والنقط الغليظة  
يكـون  ضبط الحركات في السـريانيةألن التي استخدمها فيها أبو األسود الدؤلي، الحركات 

   باستخدام نقط صغيرة منحرفة توضع أعلى الحرف أو أسفله.

والتفرقـة  ،القـرءانفتذكر اآلن أن أبا األسود الدؤلي، الذي استخدم النقط لتشكيل كلمات 
 قبل الهجرة ١٦بين ما هو مفتوح وما هو مضموم وما هو مكسور من الحروف، ولد سنة 

ثـــم تعـــال معنـــا إلـــى م، ٦٨٨ه، والتـــي توافـــق ســـنة ٦٩، وتـــوفي ســـنة م٦٠٦الموافقـــة لســـنة 
حركات في السـريانية، ومتـى ضبط والبتاريخ التراثها يعرفك  واألمين علىية مطران السريان

 مـا يعـرف بالضـبط الماسـورائي ، وهـوالكبـار منهـا والصـغار ،الفحومـات والنقـزاتتم ابتكار 

  :الكذاب منجانا قالهو التراثي، الذي أ، أي: التقليدي للسريانية

... غير أن اآلرامـين وسـائر أهـل آسـيا اللـذين اسـتعملوا الخـط اآلرامـي بقـوا دهـورًا  "
، يكتبون بال حركات مع كثرة األقالم (الخطوط) التي نشأت عندهم في األزمـان المختلفـة

بدًال عن الحركات كان نقطة كبيرة يرسـمونها مـن فـوق وأول شيء فعلوه لدفع االلتباس 
 وأمـا الزمـان الـذي فيـه اخترعـت طريقـة النقطـة الكبيـرة...  هالحرف المشتبه أو من تحت

ن قواعـدها وأول من كتب صريحًا عن هذه الطريقة وبي  يمكن معرفته بتأكيد ... فال هذه
، ولكـن العلمـاء ة السـابعةيـعلى ما اتصل بنا كـان يعقـوب الرهـاوي الـذي عـاش فـي الما

الكبيــرة لــم تــف بــالمرام، فــافتكروا أن يضــعوا الســريانيين رأوا بعــد ذلــك أن طريقــة النقطــة 
ركات الموجودة فـي اللغـة السـريانية مـن حبها تتميز كل حركة من ال ،عالمات مضبوطة

غيرهــا، وذكــر ابــن العبــري أن يعقــوب الرهــاوي هــو أول مــن نشــم فــي ذلــك، إذ وضــع 
عالمـات ترسـم فـي حشـو الحــروف للداللـة علـى الحركـات، ولكــن بعـد ذلـك العهـد بزمــان 

                                                           

  .٨-٦ص) غرامطيق اللغة اآلرامية السريانية،  ١
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~ ١٥٠ ~ 

 

ــ ــان أخري ــد الســريانيين طريقت ــل وجــدت عن ــر طوي ــة اغي ــان ن للدالل ــى الحركــات، وهات عل
ــا هــذا، إحــداهما ، وهمــا المســتعملتان إلــى يومشــاعتاانتشــرتا و  ان همــا اللتــانالطريقتــ ن

طريقة النقط الصغار، وهي أن يرسم فوق الحرف، وتارة تحته، وتارة فوقه وتحتـه نقطـة 
دقيقة أو أكثر للداللة على حركته، وهذه الطريقة شائعة عند السريان الشرقيين خاصة، 

  .)١(يقة الثانية هي طريقة الحروف اليونانية"وقلما يستعملها الغربيون، والطر 

ـــت فـــإذا ـــأريخ تأمل أول  أن ســـتعرف، فـــي الســـريانية التشـــكيل لســـيرة إقليمـــيس المطـــران ت
 ،الرهـاوي يعقـوبإمـام السـريان  يـد علـى كـانكعالمـة لضـبط الحـروف  الكبيـرة لنقطل ابتكار

وكــــل عالمــــات  ،الصــــغيرة ه األخــــرىوبعــــض رســــائل، Gramatik فــــي كتابــــه: غرامطيــــق
 اسـتخدمها فـي الرسـم دون أنالرهاوي النقط  ابتكر وحينالضبط األخرى تم ابتكارها بعده، 

  :يضع لها أسماًءا، كما يخبرك المطران إقليميس

" ولم يكن لها عندهم أسماء، فإن يعقوب الرهاوي، الذي شاع في القرن السـابع فـي 
كثرة الكتب المفصلة التي كتبها في إحكام كامها مع حمعرفة اللغة السريانية وتنقيحها وإ 

ــة الســريانية وخطهــا ــاف أو أي حركــة أخــرى مــن  ،اللغ ــط اســم: فتحــة أو زق ــورد ق ــم ي ل
  !)٢(الحركات"

ولــد وٕامــام الســريان يعقــوب الرهــاوي، أول مــن ابتكــر النقطــة لضــبط حــروف الســريانية، 
النقطـة لضـبط حـروف ، الـذي ابتكـر فـأبو األسـود الـدؤليم، ٧٠٨م، وتوفي سـنة ٦٤٠سنة 

 األسـود وأبـو، سـنة عشـرينوثالثين سنة، وتوفي قبـل وفـاة الرهـاوي ب أربعولد قبله ب العربية،
 ويعقـوب، عمـره مـن والخمسـين الخامسـة فـي وهو للضبط كعالمات الحروف وضع الدؤلي

ن الـذي فَمـ ،ن اآلخـرفإذا افترضنا أن أحدهما أخذ مِ ، عمره من العشرين في يحبو الرهاوي
  ! ن؟ن مَ أخذ مِ 

                                                           

 .٢١-١٩اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، ص ) ١
  .٢٠) اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، ص ٢
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الراهــب  Athanasius IIرســم بطريــرك أنطاكيــة أثناســيوس الثــاني م، ٦٨٤وفــي ســنة 
قــرب حلــب، مطرانــًا علــى الُرهــا،  ، ومعناهــا: عــين الــذئب،، وهــو مــن بلــدة عــين دبــايعقــوب

لشــدته الرهــا،  مطرانيــة م تمــرد عليــه رهبــان٦٨٨وفــي ســنة الرهــاوي منهــا،  :فاكتســب لقبــه
وطلب منه  م بالشعائر والطقوس وقوانين الحياة الكنسية وتقاليدها،إلزامهفي تشدده عليهم و 

التخفيـف علـيهم، فتـرك  ، الذي خلف أثناسيوس الثاني،Julian II الثاني البطريرك جوليان
 مـار ديـر اعتـزل فـيالمطرانية بعد أن أحرق كتب القـوانين والتقاليـد الكنسـية أمـام بوابتهـا، و 

، فــــي شميشــــاط ، بالســــريانيةSamosata سميســــاط قــــرب Kaisum ومســــك فــــي يعقــــوب،
قــــرب  Eusebonaيبونا ســـيو  مــــار ، ومنـــه انتقــــل إلـــى ديـــراألناضـــول غـــرب نهــــر الفـــرات

غادره أنطاكية، فظل يعلم فيه اإلغريقية وكيف تقرأ الكتب المقدسة بها إحدى عشرة سنة، و 
ـــه تســـع ســـنوات عكـــف فيهـــا علـــى تصـــحيح بعـــدها إلـــى ديـــر تـــل َعـــ  الِبشـــيطادا، فمكـــث في

  .)١(كتابتها وضبط السريانية

 اس َمم���ال� نھراي���ا، أور� ، ُت��� :يعقـــوب الرهـــاوي وكتـــاب

، وهـو أول Gramatik غرامطيـق ، والمشـهور باسـمه اليونـاني:قواعد لغـة مـا بـين النهـرين
 ضـــبط  الكتابـــة  فـــيوكـــذا رســـالته  ،)٢(علـــى اإلطـــالق ونحوهـــا الســـريانيةقواعـــد كتـــاب فـــي 

أي بعــد وفــاة أبــي األســود م، ٦٨٨بعــد اعتزالــه مطرانيــة الرهــا ســنة  ماوضــعه، )٣(يانيةر الســ
التــي كانـت فــي السـنة نفســها التــي اعتـزل فيهــا الرهـاوي وبــدأ فـي وضــع مصــنفاته و الـدؤلي، 
   اللغوية!

                                                           

1 ) Alison Salveson: Jacob of  Edessa' life and work, in: Jacob of  Edessa and the syriac 
culture of his day, P1-2, Editor: Bas Ter Haa Romeny, Brill, Leiden, Boston, 2008. 

 وريقـات، وقـام المستشـرق البريطـاني وليـام رايـت بضـع) كتاب الرهاوي: تراس مماال نهرايا، لم يحفظ منـه التـاريخ سـوى  ٢
William  Wright  ومكتبــة بــودلي فــي جامعــة أكســفورد ، عــن مخطوطتهــا المحفوظــة بــالمتحف البريطــانيقهــابتحقيق ،

 Fragments of the Turras mamlla nahraya orبعنـوان: ، .م١٨٧١ سـنة لنـدن مـع ترجمتهـا فـينشـرها و 

Syriac grammar of Jacob of Edessa.  

مطـران سـروج   Georgiosها إلى صـديقه جورجيـوس ل) رسالة الرهاوي في ضبط اإلمالء والكتابة السريانية، والتي أرس ٣
Sarug  حققهــا المستشــرق البريطــاني جــورج فيليــبس ،George Phillips فــي مــع ترجمتهــا م ١٨٦٩، ونشــرها ســنة

 A Letter of Mar Jacob  Bishop ofرسـالة مـار يعقـوب الرهـاوي فـي قواعـد الكتابـة السـريانية  كتـاب بعنـوان:

Edessa on Syriac Orthography. 
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فحومــات الكــن تســنة، لــم  عشــرينم، بعــد وفــاة الــدؤلي ب٧٠٨وحــين تــوفي الرهــاوي ســنة 
خــذت منجانــا الكــذاب أن ضــبط كلمــات المصــاحف العربيــة أُ زعم التــي يــ ،والزقافــا نقــزاتوال

  قد تم ابتكارها في السريانية أصًال!!  ،منها

  والِبشيطا: ناخوالت القرءان •
أمــا الحــق فهــو مــا قالــه مطــران الســريان األمــين إقليمــيس يوســف داوود الموصــلي، وهــو 

الالزمـــة لهـــذا الضـــبط، أن ضـــبط حـــروف العربيـــة والســـريانية والعبريـــة، وابتكـــار العالمـــات 
حــدث بــالتوازي فــي اللغــات الثالثــة، وفــي تــواريخ متزامنــة أو متقاربــة، ومــن أجــل الغــرض 

عالمـــات التشـــكيل  نفســـه، وهـــو ضـــبط الكتـــاب المقـــدس المكتـــوب بكـــل لغـــة منهـــا، فابتكـــار
، وفي العبري كان من أجل ضبط التناخ أو العهد القديمفي كتابة العبرية وتمييز الحروف 

انية لضبط البشيطا او الترجمة السريانية للعهدين القديم والجديد، وفي العربية لضـبط السري
  المصاحف المكتوبة.

  .والفرق بين الكتب المقدسة الثالثة وابتكار أساليب ضبط نصها في شيئين

أنـــه توجـــد فجـــوة زمنيـــة هائلـــة بـــين زمـــن كتابـــة الـــنص وزمـــن ضـــبط  :األولالفـــرق فأمـــا 
  حروف الكلمات التي كتب بها هذا النص في التناخ والِبشيطا.

فالتنــاخ أو العهــد القــديم تمــت كتابتــه فــي القــرن الســادس قبــل المــيالد، وضــبط حــروف 
ماسـورا فـي  ، بدأتـه جماعـة بعلـيوابتكـار العالمـات الالزمـة لهـذا الضـبط ،العبرية وتشكيلها

أشـير وموشـيه بـن نفتـالي أوائـل القـرن  بـن هـارونواكتمـل علـى يـد  القرن الثالـث المـيالدي،
العاشــر، فبــين كتابــة نــص التنــاخ وبــين اكتمــال ضــبط حــروف الــنص ســتة عشــر قرنــًا مــن 

  الزمان!!

شيطا بدأت بترجمة العهـد القـديم إلـى السـريانية بـين القـرن الثـاني والقـرن الثالـث بعـد والبِ 
ناجيل بـين القـرن الرابـع والقـرن الخـامس، واكتملـت بترجمـة أعمـال تبعها ترجمة األالميالد، 

القرن السادس الميالدي، بينما ابتكـار عالمـات تشـكيل حـروف  ئلالرسل ورسائل بولس أوا
يــــز بينهــــا بـــدأ علــــى يــــد يعقـــوب الرهــــاوي أواخــــر القـــرن الســــابع المــــيالدي، الســـريانية والتمي

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٥٣ ~ 

 

شـيطا، وقبلـه لـم تكـن سـوى حـروف هو أول من قام بضـبط نـص البِ ويعقوب الرهاوي نفسه 
، فبــين بدايــة كتابــة الِبشــيطا بــال نقــط وال خطــوط وال أي نــوع مــن العالمــات لضــبط قراءتهــا

ين اكتمــال كتابتهـا وبدايـة ضـبطها حــوالي وبـين بدايـة ضـبط نصـها خمســة قـرون عـددًا، وبـ
  قرنين من الزمان!

بوفــاة النبــي فإنــه اكتمــل صــوتيًا، واكتملــت كتابتــه المفرقــة فــي الرقــوق،  القــرءانأمــا عــن 
م، وتم جمع كتابته المفرقـة فـي مصـحف واحـد فـي ٦٣٢ه/١١سنة  ،عليه الصالة والسالم

وكتابـــــة م، ٦٣٤ه/١٣التـــــي انتهـــــت ســـــنة  أبـــــي بكـــــر الصـــــديق رضـــــي اهللا عنـــــه، خالفـــــة
المصاحف العثمانية من هذا المصحف األول كانت في عهـد عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا 

وتشــكيلها كــان فــي  المصــحف وابتكــار عالمــات ضــبط حــروفم ، ٦٤٦ه/٢٥عنــه، ســنة 
سـبع وعشـرون  فبين كتابـة أول مصـحف وبـين ضـبط نصـه بالعالمـاتم، ٦٦١ه/٤٠سنة 

  سنة، وبين كتابة المصاحف العثمانية وهذا الضبط خمسة عشر عامًا فقط.

فهــو مـا علمتــه مـن قبــل ونــذكرك ، القـرءانوأمـا الفــرق الثـاني بــين التنـاخ والِبشــيطا وبــين 
نــص صــوتي محفــوظ فــي الصــدور ومتــردد علــى األلســنة، واألصــل فــي نقلــه  القــرءانبــه، 

لكتابـة تقييـد للمسـموع تالزمـه وال تنفصـل عنـه، وليسـت بـديًال المشافهة والتلقـي بالسـماع، وا
 القـرءانهم أنفسهم مـن سـمعوا  ، ثم المصاحف العثمانية،والذين كتبوا المصحف األول له،

تلقوا  ويحفظونه، والذين ابتكروا عالمات ضبط المصاحفمن النبي عليه الصالة والسالم 
تهم حيــامشــافهة مــن الــذين ســمعوه مــن النبــي ويحفظونــه، وقــاموا بهــذا الضــبط فــي  القــرءان

 القـرءانن سـمعوا وفي وجودهم، فال توجد فجوات في الزمان وال انقطاع في األجيال بين مَ 
  قاموا بضبط نص الكتابة.و  عنهم تلقوهمن بين ن النبي وكتبوه و مِ 

وغيــر بــة ولكنهــا غيــر مســموعة أمــا التنــاخ والِبشــيطا فهــي نصــوص غيــر صــوتية، مكتو 
قابلـة للحفــظ والنقــل الشــفوي، والـذين ضــبطوا حروفهــا فعلــوا ذلـك واجتهــدوا فــي الضــبط دون 
سماع النص، وبعد قـرون عديـدة مـن كتابتـه ومـوت مـن كتبـوه، ُولـدت فيهـا أجيـال وعاشـت 
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• ����aaaa����:  

، كمــا يقـول منجانــا الكـذاب، هــو تركيــب القـرءانوالنـوع الخــامس مـن آثــار السـريانية فــي 
  :على الدجل واألكاذيب ، فإليك نموذجاً الجمل

 ،ܟܠܟܠܟܠܟܠ كلمة: يحوي فيها تعبير سرياني شهير كلّ كلمة: يضاهي استخدام هناك عبارة "
(سـورة فـي السـورة الحاديـة عشرة وهـو قولـهالعربيـة، علـى  غريـبالمناظرة، وهـو تعبيـر 

�����h�g�f�e�d�c�b�a: هـــود) �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a�  كـــل هـــي: هـــذه ��������aaaaـ: فـــ...  ����_̀�
Kull  تســتخدم فــي التعبيــرات الســريانية بــالمعنى والتركيــب نفســه الــذي اســتخدمه التــي

 تها لجــأولصــعوب،  مثــل عبــارة:، القــرءان
ويقــول غيــر مجديــة، فيقــول الطبــري ... تــأويالت إلــى  ��������aaaaفــي تفســير:  المفســرون

  )١(الزمخشري... "

ســـريانية،  ��������aaaaأن كلمــة:  مــن البقــر يــوهم منجانــا الكــذاب مــن يخــاطبهملكــي : فــأوالً 
مــن  أتــى بهــااآليــة التــي انتــرع ، القــرءانأســلوب العربيــة و ال عالقــة لــه ب تعبيــر غريــبهــا وأن

، هكــذا منصــوبة ��������aaaaوكلمــة: لــم تــرد إال فيهــا،  ��������aaaa، وكــأن: منفــردة وقــدمها القــرءان
، أولهـــا قولـــه تعـــالى فـــي ســـورة )٢(فـــي خمســـة عشـــر موضـــعاً  القـــرءان، جـــاءت فـــي منونـــةو 

  النساء:

����\�[�Z�Y\�[�Z�Y\�[�Z�Y\�[�Z�Y���� :٩٥ (النساء.(  

  وآخرها قوله تعالى في سورة الحديد:

����\�[�Z�Y\�[�Z�Y\�[�Z�Y\�[�Z�Y���� :١٠ (الحديد.(  

  :لَ لَ ، في مادة: كَ يقول ابن منظور في لسان العرب وثانيًا:
                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P91. 

   .٦١٩-٦١٨الكريم، ص القرءانالمعجم المفهرس أللفاظ ) العالمة محمد فؤاد عبد الباقي:  ٢
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بكر السيرافي: الكل عبارة عـن أجـزاء الشـيء ... وقال أبو : اسم يجمع األجزاء لّ الكُ "
  )١(... وقال الجوهري: كٌل: لفظ واحد ومعناه جمع"

  :، في باب الكافويقول ابن فارس في: معجم مقاييس اللغة

يـدل علـى خـالف الحـدة، والثـاني:  :فـاألولاح، حأصـول ثالثـة صـ ّل: الكـاف والـالم"كُ 
  .)٢(يدل على إطافة شيء بشيء، والثالث: عضو من األعضاء"

أجــزاء الشــيء جميــع علــى  أوالنــوع،  فــرادأل واالســتغراق الشــمول علــى تــدلكــّل فكلمــة: 
وتمتلــيء بهــا المعلقــات، ، كــالم العــرب قبــل اإلســالمبمعناهــا هــذا فــي  شــائعةهــي الواحــد، و 
  قول عمرو بن كلثوم في معلقته:مرفوعة في فمن ذلك 

  َقِرْينـاً  َمَخاَفَتَنا اتَخـُذوا َقـدْ  •••••••••••• َحـي  َوُكل  َباِرِزْيـنَ  تَـرَاَنا

  ومجرورة في معلقة زهير بن أبي سلمى:

 ِفي الِعْهنِ  ُفتَاتَ  َكَأن  ِبهِ  َنـَزْلنَ ••••••••••••  َمْنـِزلٍ  ُكل  ـمِ  َلمْ  الَفَنا َحبُيَحط  

  ومنصوبة فيها:

  َلْهـَذمِ  ُكل  ُركَبتْ  الَعَواِلي ُيِطيـعُ   •••••••••••• َفِإنـهُ  الزَجاجِ  َأْطـرَافَ  َيْعصِ  َوَمنْ 

تـدل علـى جميـع أفـراد النـوع أو جميـع أجـزاء الشـيء، فإنهـا تـأتي  لّ ألن كلمـة: ُكـ :وثالثاً 
 ، مثــلفــي موضــع رفــع، ســواء كانــت إلــى النــوع أو الشــيء الــذي تــدل علــى جميعــه مضــافة

  تعالى: قوله إضافتها إلى: أناس في

����~�}�|�{�z~�}�|�{�z~�}�|�{�z~�}�|�{�z���� ٦٠قرة: ب(ال.(  

  قوله تعالى:إضافتها إلى: أمة في موضع نصب، مثل في أو 

                                                           

  .٥٩١، ص١١) لسان العرب، ج ١
 محمـد السـالم عبـد: وضـبط تحقيق، ١٢١ص، ٥ج، اللغة مقاييس معجم: زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبواإلمام )  ٢

  .م١٩٧٩، الفكر دار، هارون
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  ).٢٨(الجاثية:  ����¤�¥�¦�§¤�¥�¦�§¤�¥�¦�§¤�¥�¦�§����

  قوله تعالى:شيء في  :ضافتها إلىإأو موضع جر، مثل 

����i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_i�h�g�f�e�d�c�b�a�   ).٦٢: الزمر( ����_̀�

أن تأتي فيها أمران: األول  ، تعينوحدها لّ كُ  ، وصارت كلمة:إليه ذف المضاففإذا حُ 
  كما يقول المرتضى الزبيدي في: تاج العروس:في صدر الكالم، 

ُكـٌل يقـوم،  :وفي أحكامها إذا قطعت عن اإلضافة أن تكون في صـدر الكـالم، كقولـك"
  ) ١(مررت" وكًال ضربت، وبكلٍ 

وأيضًا سواًءا كانت مرفوعـة، الحذف لما أضيفت إليه،  هذا عن عوضاً  ،والثاني تنوينها
  مثل قوله تعالى:

����Ð�Ï�ÎÐ�Ï�ÎÐ�Ï�ÎÐ�Ï�Î����  :٨٧(النمل.(  

  أو مجرورة، مثل قوله تعالى: 

�����̧¶�µ� �́³�²�±�̧¶�µ� �́³�²�±�̧¶�µ� �́³�²�±�̧¶�µ�  ).٣٣: النساء( ����³�²�±́�

أو منصــوبة، مثــل المواضــع الخمســة عشــر التــي أتــت فيهــا منصــوبة منونــة فــي صــدر 
  .ثم زعم أنه تعبير غريب ،القرءانعن  ااقتطع منجانا الكذاب إحداها وعزلهالكالم، والتي 

  فاآلن إذا جئت إلى قوله تعالى في سورة هود:رابعًا: 

����h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_h�g�f�e�d�c�b�a�   ).١٢٠(هود:  ����_̀�

اآليـــة، فســـتجد أنهـــا فـــي صـــدر الكـــالم ومنونـــة،  علـــى ��������aaaaوطبقـــت مـــا عرفتـــه عـــن: 
ذه هـــو ورة هـــود، فـــي ســـ نبيـــاءألفاآليـــة جـــاءت فـــي ختـــام قصـــص الحـــذف مـــا تضـــاف إليـــه، 

                                                           

 .٣٣٨- ٣٣٧، ص٣٠جواهر القاموس، ج) تاج العروس من  ١
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عليـك  مـا تلونـاه ل وُكـ تقـدير الكـالم:ولو عاد لكـان القصص هي المضاف إليه المحذوف، 
  .من قصص األنبياء نثبت به فؤادك

فــي ، الــذي زعــم منجانــا الكــذاب أنــه حــار الزمخشــري ��������aaaaعــن:  وهــو مــا يخبــرك بــه
  تأويلها:

  .)١(نقص عليك" نبأ وكل: قيل كأنه ،إليه المضاف من عوض فيه التنوين: ����____��������"

، مع اخـتالف بـين النحـويين فـي وجـه نصـبها، كمـا في اآلية منصوبة ��������aaaa :جاءتو 
ا صـعبت عليـه فأولهـا يعرفك الطبري في تفسيره: جامع البيان، وقد زعم منجانا الكذاب أنهـ

  بتفسيرات غير مجدية:

 مــا الرسـل أنبـاء مـن عليـك ونقـص: معنـى علـى نصـب: البصـرة نحـويي بعـض قـال "
: بتأويـل ،����`�`�`�`�����: مـن المصـدر علـى عنـده منصـوب الكـل كأن: ��������aaaaفؤادك، به نثبت
 ذلـك: وقـال العربيـة أهـل بعـض قولـه مـن ذلـك أنكر القصص، وقدذلك  كل عليك ونقص
 كـان اإلضـافة، على بنيت ��������aaaa ألن ،����̀̀̀`����ـ: ب ��������aaaa نصبت إنما وقال جائز، غير
  .)٢("عليك نقص كله: أراد: وقال ،يكن لم أو إضافة معها

فـي اآليـة،  ��������aaaaفاإلمام الطبري، كما ترى، يعرض اختالف النحـاة فـي وجـه نصـب: 
كلـه، ال أنـه  القـرءانفـي كما يفعل ذلك في كل آية ، وعند كـل كلمـة تعـددت أوجـه إعرابهـا 

  حائر كما زعم منجانا الكذاب.

  

                                                           

) اإلمام أبو القاسم جـار اهللا محمـود بـن عمـر الزمخشـري الخـوارزمي: الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل فـي  ١
  م.،١٨٥٦، طبع بمدينة كلكتا، الهند، ٣٧٧، ص١وجوه التأويل، ج

، تحقيق: األستاذ ٥٤٠، ص١٥، جالقرءان) اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تفسير آي  ٢
  م. ١٩٦٠محمود محمد شاكر، خرج أحاديثه: الشيخ أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، 
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منصـوبة عنـد بعـض النحـاة علـى أنهـا موضـع  ��������aaaaن: أ ومعنى كالم اإلمام الطبري
نبـاء الرسـل، وعلـى أوقصـًا نقـص عليـك مـن ، ويكون تقـدير الكـالم: ����`�`�`�`�����المصدر من: 

   عند بعضهم اآلخر. ����`�`�`�`�����أنها مفعول به للفعل: 

، وال تنفــرد بهــا الســريانية اللغــات الســامية كلهــا نمشــتركة بــيو كلمــة ســامية،  ُكــلّ خامســًا: 
، ܟـــܠ، وفـــي اآلراميـــة والســـريانية: כל، وفـــي العبريـــة: لّ العربيـــة: ُكـــوال العربيـــة، فهـــي فـــي 

  .كلها اتيك اللغاتهفي  ونطقها واحد

لهــا بالســريانية وال العبريــة  ةوال عالقــ، عربيــة أصــيلة القــرءانمــا يــدلك علــى أنهــا فــي و 
 اللغـات السـامية العربيـة، وال نظيـر لـه فـي تنفـرد بـهتنوينها، والتنوين، كما علمت من قبل، 

  كادية.سوى التمييم في اللغة األ

أشد أصالة منها في العبريـة والسـريانية، أنهـا  القرءانفي عربية  : ُكلّ وما يدلك على أن
، مضافة وغير ومضافة، وسطه وفي الكالم صدر في، المرات عشرات القرءان في جاءت
هــي فــي العبريــة والســريانية  وصــوره، بينمــا اإلعــراب صــيغ كــل وفــي، منونــة وغيــر ومنونــة

وال  ومـن غيـر تنـوين ،ومضـافةوسـط الكـالم فـي جامدة على صورة واحدة، فال تـأتي سـوى 
  .عالمات إعراب

: الســريانية العبــارةبخصــوص حاشــية  دراســته هــامش منجانــا الكــذاب فــي وضــعسادســًا: 

يــا مــن تعــرف كــل مــن خلقــت ومعناهــا: ، 
، وقـــال لهـــا مضـــاهاة القـــرءانفـــي  ��������aaaaزعـــم أن التعبيـــر بــــ:  التـــيو مـــن قبـــل أن تخلقهـــم، 

 Breviariumالصــلوات الكلدانيـة : كتـاب مصــدرهاإن هــذه العبـارة  فــي حاشـيتهمنجانـا 
Chaldaicum.  

 فـي، فقـد طبـع ألول مـرة ل إليـه منجانـا الكـذابحـاأالـذي  كتـاب الصـلوات الكلدانيـةفأمـا 
  طبعــــــه ونشــــــره، وأشــــــرف علــــــى م١٨٦٥رومــــــا، ســــــنة  جامعــــــة جريجــــــوري البابويــــــة، فــــــي

أجـزاء فـي  ، ثم طبع مرة أخرى في ثمانيةJosepho Gurielالمونسنيور  جوزيفو جوريل 
 فيوالمعتمدة  المتوارثة والتراتيل الشفوية لصلواتتدوين ل هوم، و ١٨٨٦باريس سنة ليبزج و 
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 المناســبات وفــي واألســبوعية اليوميــة القداســات فــي تتلــى التــيالشــرقية، و  الكلدانيــة الكنيســة
  .واألعياد

فــي بالضــبط  تالوتهــا بــدأت متــى أحــد يعــرف الفــ نفســها،الصــلوات والتراتيــل هــذه وأمــا 
  .وضعها الذي من أوالكنيسة الكلدانية، 

فربما قلت: ربما لم يكن منجانا كذابًا هذه المرة، واستدل بهذه العبارة معتقـدًا أن تالوتهـا 
  .القرءانبدأت قبل نزول  في الصلوات

 : الطقـس السـريانيالطويلـة دراسـته فـي يعرفـك   Henry Jenner يـههنـري جين فإليـك
متى تم تـدوين التي كتبها في الموسوعة الكاثوليكية، و ، Syrian Rite, Eastالشرق  في 

  الكتابة.بهذه الصلوات وتسجيلها 

 أو الكلــداني أو األشــوري، ثــم عــرف بالســريانييُ  الكــاثوليكي إن هــذا الطقــس جينيــه يقــول
والطبعـــــات مخطوطـــــات العنوانهـــــا:  ،فـــــي فقـــــرة عـــــن الكتـــــب الرســـــمية والقانونيـــــة للطقـــــس

MSS.and Editions إن يقول:  

القانونية والرسمية لهذا الطقس ما زالت مخطوطة، وما طبـع الصلوات أغلب كتابات "
التــي تتلــى فــي األناجيــل وباســتثناء بعــض فصــول مــن ، Very Fewمنهــا قليــل جــدًا 

فإن مـا ُكتـب مـن هـذه المخطوطـات  في المتحف البريطاني، Lectionarics القداسات
كتب بين القـرن  ،كان كلدانيًا أو نسطورياً  لها، سواءٌ وجُ قبل القرن الخامس عشر قليل، 
  .)١(السابع عشر والقرن الثامن عشر"

قائمـــة مـــن ســـتة عشـــر كتابـــًا مخطوطـــًا للصـــلوات فـــي الطقـــس  وضـــع هنـــري جينيـــهثـــم 
هـذه السـتة عشـر مخطوطـًا سـوى كتـاب  طبع مـنأنه لم يذكر و الكلداني السرياني الشرقي، 

واحــد فــي مــذهب النســاطرة، وكتــاب واحــد فــي المــذهب الكلــداني، وهــذا الكتــاب الواحــد هــو 

                                                           

1  ) Henry Jenner: Syrian Rite, East, The Catholic Encyclopedia, Vol. XIV, P414, Robbert 
Appleton Company, Copyright, New York, 1912. 
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أن النبـي عليـه الصـالة  منجانـا الكـذاب الـذي زعـم Breviarium Chaldaicum كتـاب:
   منه!! ��������aaaaوالسالم أخذ كلمة:

، لــيس علــى ذي يــرتكن فــي بــث أكاذيبــهالــمــن الطــراز و فهــال أيقنــت أن منجانــا كــذاب، 
ـــى وافتراضـــه أنهـــم بقـــر  مـــن يقـــدمها إلـــيهماســـتغفال  حبكتهـــا والمهـــارة فـــي نســـجها، بـــل عل

 ى أشار لهم؟!سيتبعونه أن  

 وبـأي طريقـة كيـف :من هـؤالء البقـر الـذين يتبعونـه ويبثـون أكاذيبـه أحدلم يسأل كيف ف
 واألديـرة تتلى فـي الصـلوات داخـل الكنـائس شفوية من عبارة القرءانفي ���� ����aaaa:النبيأخذ 

ى وهـو لـم يـذهب إلـفهل كان يرابط مـع القساوسـة والرهبـان ويتلـو معهـم الصـلوات  ،الشرقية
 ن مـا اقتبسـهو دَ بأي منطق قبلوا أن يكون عليه الصالة والسالم و مطلقًا،  األناضولأشور و 

  ؟!بثمانية قرون مطارنة السريان أنفسهمخطها قبل أن ي القرءانفي  من الصلوات الكلدانية

  اإلسكندر السرياني:ذو القرنين و  •
، عنـــد منجانـــا الكـــذاب، هـــو اإلشـــارات القـــرءانوالنـــوع الســـادس مـــن آثـــار الســـريانية فـــي 

  :، فإليك نموذجًا على هذه اإلشاراتالتاريخية األجنبية

سطورة الشـائعة عـن اإلسـكندر ألذكر ل َثمة، )سورة الكهف(في السورة الثامنة عشرة"
، الفــاتح المقــدوني، الــذي اتجــه فــي البدايــة غربــًا، حتــى وجــد الشــمس تغــرب فــي األكبــر

بــين جبلــين ال قومــًا فوجــد شــرقًا  رتحــل، ثــم اBlack muddy springعــين حمئــة 
ر أن ناشـدوا اإلسـكند وقـد ،Scarcely understand speech يكـادون يفقهـون قـوالً 

ــين القــوم المفســدين  ــنهم وب ــأجوج ومــأجوجيجعــل ســدًا بي  ،Yajuj and Majuj ي
حتى جعله كتلة واحدة، ثـم  بين الجبلين، صهره حديدبر الزُ فاستجاب لهم وأقام سدًا من 

 روايـة مثـلفي لغات عديدة،  ، وقصة اإلسكندر األكبر موجودة قطراً أن أفرغ عليه قواه ب
ــــف كالســــتينس ــــة، حــــوالي ســــنة  Pseudo-Callisthenes المزي ــــي اليوناني  ٢٠٠ف

فــي الالتينيــة، حــوالي ســنة  Julius Valerius ميالديــة، وقصــة يوليــوس فــاليريوس
وفــي األرمينيــة وتاريخهــا غيــر معلــوم، وفــي الســريانية كتبــت فــي بدايــة ميالديــة،  ٣٤٠
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وفي اإلثيوبيـة وتاريخهـا ، ولكنها كانت معروفة في بداية القرن السادس، القرن السابع
، وفــي القبطيــة فــي القــرن التاســع، وفــي غيــر معلــوم ولكنــه بعــد الغــزو العربــي بقــرون
ومن بين كل هذه الشعوب التي شاعت  ... التركية والفارسية في قرون متأخرة عن ذلك

 نالــذيالســريان واإلثيــوبيين هــم الوحيــدون بشــكل أو بــآخر فــإن  فيهــا أســطورة اإلســكندر
، وبمـا أنـه ال يوجـد دليـل علـى أن اإلثيـوبيين القرءانمصدر القصة في  وايمكن أن يكون

هم المصدر الـذي ، ال يبقى سوى السريان كانوا يعرفون شيئًا عن القصة في زمن النبي
... كل النسخ المبكرة من القصـة تكتـب  معلوماته القرءاناستمد منه النبي أو من كتب 

بـألف أو يـاء فـي  "يـاجوج"أو:  "أجـوج": القـرءانبينمـا يكتبهـا  ،Gog هكـذا: كلمة: جوج
عــن اإلســكندر وجــوج ومــاجوج،  Romanceرومانســية بــدايتها، وفــي قصــيدة شــعرية 

، رسـم الكلمـة بـألف أوائل القـرن السـادس ،Jacob of Serugكتبها يعقوب السروجي 
مــأخوذًا مــن هجائهــا فــي  القــرءانفــي أولهــا، ومــن المحتمــل أن يكــون رســم الكلمــة فــي 

  .)١("السريانية

وستوقن تلفيق، وتدليس و الواحد لمنجانا من أكاذيب ا النموذج حتوي عليه هذيفإليك ما 
  .جدارة لقب: منجانا الكذابن عيستحق أنه 

سـريانية األصـل،  القـرءانويجعل سيرة ذي القرنين فـي  إلى غرضهقبل أن يصل  فأوًال:
، أال وهي العبرية والنصوص اليهودية، ومنافسها السريانية ى منجانا أن يزيح غريمكان عل

بعــد أن  المقــدوني فربمــا تكــون قــد فطنــت وأنــت تقــرأ مــا كتبــه إلــى أنــه ذكــر ســيرة اإلســكندر
ربطها بياجوج وماجوج في كل األمم واللغـات مـا عـدا اليهـود والعبريـة، مـع أن أصـل قصـة 

  هد القديم العبري.ياجوج وماجوج وأقدم مصادرها على اإلطالق هو التناخ أو الع

 سـفر التكـوينجدول الشعوب فـي اإلصـحاح العاشـر مـن في  ּוָמגֹוג ּגֹוג جوج وماجوج ف
  :بن نوح هم من بني يافث

                                                           

1 ) Syriac Influence on the Style of the Ḳur' ān, Bulletin Of The John Rylands Library, 
P94-95. 
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  .)١(َوِتيرَاُس" َوَماِشكُ  َوُتوَبالُ  َوَياَوانُ  َوَماَداي َوَماُجوجُ  ُجوَمرُ : َياَفثَ  "وَبُنو

فــي اإلصــحاح الثــامن والثالثــين  مدونــة  وقصــة جــوج ومــاجوج والنبــوءات المتعلقــة بهــم 
  من سفر حزقيال، ومكررة في اإلصحاح التاسع والثالثين:

 َمــاُجوجَ  َأْرضِ  ُجــوٍج، َعَلــى َوْجَهــكَ  اْجَعــلْ  آَدَم، اْبــنَ  َيــا: «َقــاِئالً  الــرب  َكــَالمُ  ِإَلــي  َوَكــانَ "
 ُجـوجُ  َيا َعَلْيكَ  هَأَنَذا: الرب  السيدُ  َقالَ  هَكَذا: َوُقلْ  َعَلْيهِ  َوَتَنبأْ  َوُتوَباَل، َماِشكَ  ُروشٍ  َرِئيسِ 
  .)٢(َوُتوَباَل" َماِشكَ  ُروشٍ  َرِئيُس 

قصـــيدة  مـــن ةمـــأخوذ القـــرءانفـــي  ����يـــاجوج����: علـــى أن منجانـــا الكـــذاباســـتدل  وثانيـــا:
هــو نفســه رســمها  القــرءانبــأن رســمها فــي  عــن ســيرة اإلســكندرالســريانية  يعقــوب الســروجي

، بينمـا بألف في أولها: أجـوجفي قصيدة السروجي مرسومة  ، وياجوجفي قصيدة السروجي
، ال صـــحيحة وال القـــرءانوال توجـــد قـــراءة فـــي ، �يـــاجوج�: مرســـومة بيـــاء القـــرءانهـــي فـــي 

الكلمة بألف، وكل ما فيها من اختالف بين القـراءات هـو أن قـراءة عاصـم  شاذة، تبدأ فيها
بينمــا هــي عنــد بقيــة القــراء بحــذف الهمــزة ، ��ººººالكــوفي بهمــز األلــف المتوســطة هكــذا: 

  .)٣(����وجاجُ يَ ����هكذا: 

أوهــم منجانــا الكــذاب مــن يخــاطبهم وهــو يفتــرض أنهــم بقــر، أن ســيرة اإلســكندر ثــًا: لثاو 
وال بعــد أن مــزج فــي كالمــه بينهــا وبــين ســيرة ذي القــرنين، ، القــرءانمــذكورة فــي  المقــدوني

تــــوحي مــــن قريــــب أو مــــن بعيــــد أن ذي القــــرنين هــــو نفســــه  القــــرءانيوجــــد أي إشــــارة فــــي 
ملـك القـرنين فـذو لـذي القـرنين تقطـع بأنـه لـيس اإلسـكندر،  القـرءانبل إن سـيرة اإلسكندر، 

واإلسكندر وثني، وسيرة اإلسكندر التاريخية ليس فيها ذكر مطلقًا لقصة بناء  مؤمنصالح 
السد التي في سيرة ذي القرنين، وهي واقعـة ال يمكـن أن تـدون سـيرة فـاتح أو إمبراطـور ثـم 

  .الحقاً ، وهو ما سنزيدك به بيانًا تهمل وتسقط منها

                                                           

  .٢: ١٠) تكوين:  ١
  .٣-١: ٣٨) حزقيال:  ٢
  .٣٩٥، ص١، جالنشر في القراءات العشر)  ٣
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، وهـو المصـدر الـذي أتـى منـه بمعلوماتـه عـن الروايـات لم يذكره منجانا ماإليك ورابعًا: 
وتأمــل كيــف زور ا الروايــة الســريانية، هــومن، فــي األمــم واللغــاتالمختلفــة لســيرة اإلســكندر 

وحجــب بعضــها، وقــدم مــا هــو خيــاالت وأشــعار رومانســية علــى أنــه  المعلومــات وعبــث بهــا
مـع أنهـا كتبـت بعـد نـزول  القـرءانخية، ثم زعم أنها أصل قصة ذي القرنين في يحقائق تار 

  !القرءان

 Ernest Alfred Thompson Wallisدجللمستشـرق البريطـاني إرنسـت والـيس َبـ 

Budge ،عشــرات المؤلفــات عــن تــاريخ الشــرق وشــعوبه، وعــن مصــر القديمــة وتاريخهــا ،
  يته المحفوظة في المتحف البريطاني.وهو أول من ترجم كتاب الموتى المصري عن برد

فـــي األمـــم المختلفـــة،  مقـــدونيدج كتابـــان عـــن الروايـــات المتعـــددة لســـيرة اإلســـكندر الولَبـــ
أو التـي اختلطـت فيهـا الحقـائق التاريخيـة عـن اإلسـكندر  ،وتحديدًا الروايات غيـر التاريخيـة

  والفاتحين.غيره من الغزاة أو بسيرة  ،أو بالخياالت الروائية ،باألساطير

هــذه الروايــات وتــواريخ كتابتهــا تحــت  اإلســكندر فــي دج مــا أورده مــن ســيرةولــذا وضــع َبــ
 Versions of the fabulous history of الروايات الخرافية لتاريخ اإلسكندرعنوان: 

Alexander.  

وكــان عنوانــه: تــاريخ اإلســكندر األكبــر، ، م١٨٨٩صــدر ســنة  فقــد الكتــاب األولفأمــا 
 The history of Alexander theمزيـفالالنسـخة السـريانية مـن تـاريخ كالسـتينس 

Great, being the Syriac version of the Pseudo-Callisthenes.  

حيــــاة اإلســــكندر األكبــــر وكــــان عنوانــــه: م، ١٨٩٦فصــــدر ســــنة ب الثــــاني، اكتــــالوأمــــا 
 The life and exploits ofالحبشـية مـن تـاريخ كالسـتينس المزيـفوبطوالتـه، النسـخة 

Alexander the Great : being a series of translations of the Ethiopic 

histories of Alexander by the Pseudo-Callisthenes.  

ـــه، وفـــي ســـيرة اإلســـكندر مقـــدونيهـــو مـــؤرخ اإلســـكندر ال وكالســـتينس ـــه مـــات قبل ، ولكن
إليــه وقــائع ال يمكــن أن يكــون هــو كاتبهــا، ألنهــا وقعــت بعــد موتــه، وألن كاتبهــا  المنســوبة

  مجهول صارت هذه السيرة تعرف عند المؤرخين بتاريخ كالستينس المزيف.
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كـــل منهمـــا ترجمـــة النســـخة الســـريانية مـــن ســـيرة  فـــيبـــدج وعـــرض والكتابـــان متقاربـــان، 
بيــان لســيرتها وتــاريخ تحليلهــا و  مــع، تهــا األصــليةاعــن مخطوط كاملــة مقــدونياإلســكندر ال

، وأتبــع كــل فقــرة منــه األصــلي الســرياني أن وضــع الــنص األول وزاد فــي الكتــاب ،كتابتهــا
  بترجمتها اإلنجليزية.

سـيرتان، إحـداهما ملحمـة تقـع فـي أكثـر مـن وسيرة اإلسكندر السريانية هـي فـي الحقيقـة 
والثانيــة روايــة خياليــة عــن بطولــة ســبعمائة عبــارة شــعرية، وتنســب لمــار يعقــوب الســروجي، 

، ولـــذا وضـــعها بـــدج فـــي كتابـــه األول تحـــت عنـــوان: قصـــة ، وال يعلـــم مـــن كتبهـــااإلســـكندر
، وفـــي كتابـــه الثـــاني تحـــت Christian Romance رومانســـية مســـيحية عـــن اإلســـكندر

  .Christian Legend عنوان: أسطورة مسيحية عن اإلسكندر

  .م بدجفإليك أكاذيب منجانا وتحريفه لكال

 تنســــب، الســــريانية لســــيرة اإلســــكندرملحمــــة الشــــعرية لا أناألول ذكــــر بــــدج فــــي كتابــــه 
Attributed م، ولكن٥٢١المتوفى سنة  يعقوب السروجيمار ل :  

ــة، ونســبتها ليعقــوب  ــأخرة للغاي ــرة مت ــى أنهــا كتبــت فــي فت "أســماء األمــاكن تشــير إل
  .)١("Propable السروجي احتمال

قدر َبدج أن سيرتي اإلسكندر فـي السـريانية، تـم وضـعهما فـي زمـن واحـد أو متقـارب، و 
  :تاريخ كتابة األسطورة الذي قدره بدجفهذا هو 

، إلى فترة تقع بين القرن السابع والقرن التاسع بعد الميالد الرواية السريانية ترجع "
الســريانية ليســت اللغــة األم لمترجمهــا ... وهــو  أن Wrightويعتقــد البروفســور رايــت 

يعتقد أن هذه النسخة السريانية أخذت من أصل عربي أو إغريقي، وأنها كتبت في زمن 
ــأخر عــن  ــا قدرتــهالــذي مت علــى أن  األدلــة... وأقــوى  ، وتحديــدًا فــي القــرن العاشــرأن

                                                           

1  ) Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The history of Alexander the Great, being the 
Syriac version of the Pseudo-Callisthenes, Introduction, Plxxvii, edited from five 
manuscripts with English translatin and notes, Cambridge Univresity Press, London, 
1889. 
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الســرياني  هــو الرســم الترجمــة الســريانية مــأخوذة عــن ترجمــة عربيــة لألصــل اإلغريقــي
ــة، فاالســم المصــري  ــي العربي ــا تنطــق ف ــة، فهــي مرســومة كم ألســماء األعــالم اإلغريقي

ــب القــديم:  ــانبوس Necht-Nebنخــت ن ــة: نكت ــي اإلغريقي ــه ف ، Nectanebus، يقابل
بوس، والمترجم السرياني نقلها من العربية: نقطيبوس بياء بـدًال مـن وفي العربية: نقطن

  .)١(الرواية"النون، كما نجدها طوال 

قصـة مصـدرًا ل لسيرة اإلسـكندر السريانيةرواية لكي يجعل الوالذي فعله منجانا الكذاب، 
الروايـة إلـى يعقـوب السـروجي علـى أصل  نسبهو أنه كما ترى، ، القرءانذي القرنين في 

ثــم حــرف تــاريخ  كتابتهــا الــذي قــدره بــدج، ، مشــككًا فيهــا دج أوردهــاســبيل الجــزم، مــع أن َبــ
وقصـره ، أو القرن العاشر علـى تقـدير وليـام رايـت، بين القرن السابع والقرن التاسع وهو ما

، القــرءانلكــي يجعــل تــاريخ كتابتهــا قبــل نــزول  ،، وعلــى بدايتــه تحديــداً علــى القــرن الســابع
ن أن يكــون األصــل الــذي احــوبــدج ورايــت، الخبــراء فــي اللغــات الشــرقية ومخطوطاتهــا، يرج

ــاً  الســريانية عربيــاً ترجمــت عنــه الروايــة  كتبــه ســرياني يعــيش فــي محــيط الثقافــة ، أو إغريقي
فقلــب هــو كالمهــم وجعــل الروايــة الســريانية أصــًال لســيرة ذي القــرنين العربيــة فــي العربيــة، 

  !!القرءان

ـــة مقـــدونيال الروايـــة الســـريانية لســـيرة اإلســـكندروخامســـًا:  ال  ،Romance قصـــة خيالي
ين شـخص اإلسـكندر بـفيهـا اسـتخدمه كرمـز، ودمـج مؤلفهـا عالقة لها باإلسكندر سـوى أن 

 وصــاغ ،التعــاليم المســيحية وقصــة جــوج ومــاجوج ومــا يتعلــق بهــا مــن نبــوءاتوبــين الــوثني 
  إعصار قبائل الهون واجتياحها للغرب.من خالل الشعرية  ةترواي المؤلف

ــــف ــــل َب ــــك تحلي ــــة الســــريانية ومــــا دج إلي ــــة لهــــا للرواي ــــب ال عالق ــــه مــــن غرائ بســــيرة تحوي
  أي نوع من الحقيقة.بوال  ،وال بالتاريخ ،اإلسكندر

  المسيحية: هاإن سيرة اإلسكندر في روايات يقول بدج

                                                           

1 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, Introduction, Plx, lxi. 
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ففــوز اإلســكندر فــي تحولــت إلــى وســيلة لبــث التعــاليم المســيحية وتهــذيب القــارئ، "
Chariotســباقات الخيــول   Races  الشــرقي ال يقــدر الرياضــيين، اختفــى منهــا، ألن
 Enoch مـن العهـد القـديم، مثـل أخنـوخ وٕايليـاحولوهـا إلـى شخصـيات وآلهة اإلغريـق 
and Elijah ، مـن الكتـاب المقـدس، مقتبسـة تعبيـرات لغـة و وتـم صـياغة العبـارت فـي

واإلسـكندر نفسـه قـدموه علـى أنـه شـهيد،  Philip of Macedonوفيليـب المقـدوني 
يتلقــى الــوحي مــن روح اإللــه الــرحيم  صــار مبشــرًا مســيحيًا، وفــي النهايــة جعلــوه قديســاً 

   .)١("Resurrection وينشر عقيدة المسيحية في البعث والدينونة

  عنوان القصيدة المنسوبة ليعقوب السروجي:و 

  "!!The beleiving Kingاإلسكندر، الملك المؤمن "عن 

ســيرته فــي  الــوثني مقــدونياإلســكندر اللــى لســان ع الســريان هوضــعنموذجــًا ممــا هـاك و  
  :وسوف تعلم عمن ورث منجانا الفبركة وصناعة األكاذيب ،الرومانسية السريانية

ــك اإلســكندر" ــانحنى المل ــول: إلهــي متضــرعاً  ... ف ــوك  O'God وهــو يق ــا رب المل ي
مـن  ، أنا أعرف أنكعروشهم، وٕاذا أراد سلبهم قوتهم على الملوك ، يا من يضعوالقضاة

امنحنــي القــوة مــن ، )••••(علــى رأســي Hornsووضــعت القــرون  رفعتنــي فــوق كــل الملــوك
، وســوف ، وُأركعهــا كلهــاالســموات المقدســة، لكــي أكــون أقــوى مــن ممالــك األرض كلهــا

 Son الذي هو ابن اإللـه Messiahاسمك في أنحاء مملكتي، وٕاذا جاء المسيا  أمجد
of God وٕاذا لـم يـأت فـي أيـامي، عنـدما أكـون قـد  ه أنـا وجنـودي،بجلفسـأ فـي أيـامي

، وأضـعه ، فسأحمل عرشي الفضي، هذا الذي أجلس عليـهقهرت الملوك وفتحت بلدانهم
                                                           

1 ) Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The life and exploits of Alexander the Great, 
being a series of translations of the Ethiopic histories of Alexander by the Pseudo-
Callisthenes and other writers, Preface, Pxi, Cambridge Univresity Prss, London, 1896. 

لحبش��ية بأن��ه: ذو ) وض��ع ب��دج ھامش��اً بخص��وص كلم��ة الق��رون، ق��ال في��ه إن ا8س��كندر كثي��راً م��ا يوص��ف ف��ي النس��خة ا ••••
ھ��و نفس��ه ا8س��كندر، وعن��دنا أن  الق��رءانالق��رون، ث��م ق��ال إن ال��بعض، دون تحدي��د، يقول��ون إن ذي الق��رنين الم��ذكور ف��ي 
فيھم�ا، وغ�اب ع�ن البروفس�ور  الق�رءانوصف ا8سكندر في النسخة الحبشية وھن�ا ف�ي الس�ريانية بأن�ه ذو ق�رون م�ن آث�ار 

لسيرة ا8س�كندر الس�ريانية والحبش�ية، أو أن كاتبھ�ا ك�ان عل�ى اتص�ال ب�العرب، وب�دج  دج أن ذلك دليل على ا!صل العربيبَ 
  نفسه نص على أن النسخة السريانية مأخوذة من أصل عربي، وكذلك النسخة الحبشية، انظر: 

The life and exploits of Alexander the Great, being a series of translations of the Ethiopic 
histories of Alexander by the Pseudo-Callisthenes, Preface, Px. 
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في أورشليم، حتى إذا أتى المسيا من السموات جلس على عرشي الملكـي، ألن مملكتـه 
  !)١(ستدوم إلى األبد"

دج على ما فعله السريان في سيرة اإلسكندر، بأنهـا تحتـاج إلـى فحصـها بعنايـة ويعلق بَ 
  وهو ما فعله بدج فعًال.ووقائع خرافية،  الحقائق عما تمتلئ به من خياالتلفصل 

ثـم أسـقط دج دون أن يـذكره أو يشـير إليـه، أخذ ما وصل إليـه َبـ، فقد منجانا الكذابأما 
وبعـد ذلـك زعـم أن هـذه الخرافـات وقدم للبقر الخرافات على أنها حقـائق،  ،وحجبها الحقائق

  .القرءانهي أصل قصة ذي القرنين في 

الروايـــة الملحمـــة المنســـوبة للســـروجي، وفـــي فـــي  بتكـــار الخياليـــةاالوجـــوه  مـــن وسادســـًا:
فــي  نبــوءات آخــر الزمــان مــن كتــب الســيرة وضــع ، أنمقــدونيالســريانية لســيرة اإلســكندر ال

، إرميــا وحزقيــال، علــى لســان اإلســكندر الــوثني، كمــا رأيــت فــي أســفار أنبيــاء العهــد القــديم
  .والمملكة األلفية مجيء المسيا

المنســـوبة ليعقــــوب قصـــيدة دمجتهـــا الومـــن هـــذه النبـــوءات قصـــة جـــوج ومـــاجوج، التـــي 
أصلها ومزجت بين  ،في سيرة اإلسكندر السريانية أو الرومانسخيالية الرواية الو  السروجي

  .في سفر حزقيال وبين غزوات اإلسكندر وفتوحاته

قبائــل مــن نســل يافــث، تعــيش فــي أرض جوج ومــاجوج فــي ســيرة اإلســكندر الســريانية أفــ
ويفصـل بيـنهم على بعد اثني عشر يومًا من حافـة الهنـد، ، Land of Darkness الظالم

علــى لســان أحــد  الملحمــة المنســوبة للســروجي،، وهــذا هــو وصــفهم فــي مفزعــةجبــال هــا وبين
  الشيوخ الحكماء المرافقين لإلسكندر، وهو يقف على تخوم أرض الظالم:

ــاجوج " ــل أجــوج وم ــا قبائ ــي مظهــرهم،  ،Agog and Magogأمامن مفزعــون ف
ــي شــكلهم، ــنهم ســتة أذرع  كريهــون ف ــغ طــول الواحــد م ــوفهم أو ســبع،  Cubitsيبل أن

يستحمون فـي الـدم، وبـه يغسـلون رؤوسـهم، يشـربون الـدم،  منبسطة، وجباههم منفرة،

                                                           

1 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, P146. 
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 في الحـروب شديدو البأسيلبسون الجلود، يشحذون أسلحتهم، و ويأكلون لحوم البشر، 
   .)١("Ferociousومتوحشون 

  في الرومانس السريانية:نسائهم  وهذا هو وصف

ــدي واحــد، وهــن أشــد شراســة  ــاجر، نمــن رجــاله"لنســائهم ث ــن ، يحــاربن بالخن ويعلق
يرتـدين الجلـود، ويـأكلن لحـم أي شـىء نيئـًا هن وأذرعهـن ورقـابهن، على أفخـاذ الخناجر

Raw flesh of everything"٢(، ويشربن دماء اإلنسان والحيوان(.   

صورة  القرءان في القرنين ذي صةق من يستغفلهم أن منجانا الكذابوهم ي لكي وسابعًا:
 وقــد اإلســكندر ســيرة عــرضويطــابق بينهمــا، ، الســريانية فــي الخرافيــة اإلســكندر ســيرةمــن 

وتعمـد اسـتخدام عبـارات إنجليزيـة هـي ترجمـة أضـاف وقـائع مـن عنـده، و  ،عـدل فيهـافها و ي قَ 
  .القرءانحرفية آليات 

مــن ذلــك أنــه نســب بنــاء الســد لإلســكندر المقــدوني علــى أنــه واقعــة تاريخيــة ثابتــة فــي و 
 فــي ســيرة اإلســكندر التاريخيــة، واللشــبيه لهــا،  ال و ، الهــ وجــود ال ســدبنــاء الاقعــة ، وو تهســير 

 الخياليـة الروايـة وال فـي ،القصـيدة المنسـوبة للسـروجي فـي، القرءان في هي وجود لها، كما
  !السريانية

 ضــيق ممــر فــي وحصــرهم ومــاجوج أجــوج هــزم ســكندرأن اإلالقصــيدة والروايــة  ومــا فــي
فيهمــا واحــد، فهــاك البوابــة  ووصــف، علــيهم وأغلقهــاعلــى مدخلــه  بوابــة أقــام ثــم الجبــال بــين
  :هو

في مواجهة أجـوج ومـاجوج، وحبسـهم خلفهـا، فأخـذ  Gateوبجلد وصبر صنع بوابة"
وصـهرها لكــي يصـنع البوابــة ، Iron and Brass كميـة كبيـرة مــن الحديـد والنحـاس

                                                           

1 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, P177-178.  
2 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, P151.  
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وكــان طولهــا اثنــي عشــر ذراعــًا مــن أذرع ، إلــى أن تــأتي النهايــة ويغلقهــا فــي وجــوههم
  .)١("ال يمكن تحطيمها مزاليج، وأغلقها بثالثة الرجل القوي

فربمــا قلــت: وصــف البوابــة التــي نســبت القصــيدة والروايــة الســريانية صــناعتها وٕاقامتهــا 
، وهـــو أيضـــًا ســـد بـــين القـــرءانلإلســـكندر، يبـــدو شـــبيهًا بالســـد فـــي قصـــة ذي القـــرنين فـــي 

  ؟!جبلين

والـــرد علـــى اســـتدراكك فـــي أن تعيـــد القـــراءة مـــن البدايـــة، فالســـيرة الســـريانية لإلســــكندر 
 تقــدير ، حســب، الملحمــة الشــعرية والروايــة الخياليــة، أصــلها عربــيالمقــدوني فــي صــورتيها

، والـذي فعلـه، كمـا كان يعـيش فـي وسـط عربـي أصلها من كتبأو بدقة أكبر ، وَبدج رايت
، مــزج فيهــا عناصــر مــن ســيرته التاريخيــة ســيرة خياليــة لإلســكندر المقــدونينســج تــرى، أنــه 

الحقيقيــة مــع عناصــر أخــرى مــن قصــة جــوج ومــاجوج فــي العهــد القــديم وعناصــر ثالثــة مــن 
  بقصة رابعة، فإليك ماذا تكون. ، ثم خلط ذلك كلهالقرءانقصة ذي القرنين في 

ــًا: و  ملحمــة اإلســكندر المنســوبة مــن يكــون أجــوج ومــاجوج فــي القصــة الرابعــة هــي ثامن
  .، وفي الرواية السريانية األسطوريةللسروجي

لمن يكون أجوج وماجوج في الملحمة المنسـوبة  تحليل البروفسور واليس َبدجفهذا هو  
  للسروجي:

، وسـلوكهم ونمتكـامًال لمظهـر الُهـ وصـفاً  يعطي، أجوج وماجوجعن اتب كالما ذكره "
الكتاب القـدامى عـن هـؤالء ويتفق في كل تفاصيله مع المالحظات التاريخية التي كتبها 

 Physicalعلــى معرفــة كبيــرة بأوصــافهم البدنيــة  الكاتــب، فالقــوم المــولعين بــالحروب

Characteristics٢("، وأيضًا بما صاحب غزواتهم من فظائع وشرور(.  

  السريانية، فجوج وماجوج هم الهون نصًا: أما في األسطورة أو الرومانس

                                                           

1 )  The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, P183, 153. 
2 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, Introduction,  Plxxxi. 
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ورد الشــيخ الحكــيم وقــال اإلســكندر: مــن هــم هــؤالء القــوم الــذين مــن خلــف الجبــال، "
، قـال اإلسـكندر: ومـن ملـوكهم: قـال الحكـيم: Huns ونالذي من أهل الـبالد: إنهـم الُهـ

  .)١(وأغلق البوابة في وجه الهون"ملوكهم جوج وماجوج من أبناء يافث ... 

عرف موطنها األصلي على وجه التحديد، ال يُ ون تاريخيًا مجموعة من قبائل الرعاة والهُ 
مـن و أبين روسيا شماًال والصـين جنوبـًا، من منغوليا وسط آسيا، من  وٕان كان يرجح أنهم

  .بين الصين ومنغوليا Gobiوبي جصحراء 

إلــى  حــوض نهــر الفولجــاعنــد هجــرتهم الواســعة مــن وأول ظهــور تــاريخي للهــون كــان 
، وخرب كل ما دولة تحولت إلى إعصار اجتاح أوروباوتكوينهم م، ٣٧٠شرق أوروبا سنة 

 فسـحقوا مملكـة القـوط الشـرقية وترتـب عليـه هجـرات واسـعة لشـعوبها، ،من بلدانها مر عليه
Ostrogoths ،البلقـــاناألناضـــول و  ثـــم زحفـــوا علـــى م،٣٧٦ســـنة  ،شـــمال البحـــر األســـود ،

وض نهـــر حـــ زحفهـــم إلـــى مإلـــى الهجـــرة أمـــا Visigoths اضـــطرت قبائـــل القـــوط الغربيـــةف
ثـــــم اصـــــطدموا وٕالـــــى شـــــبه جزيـــــرة أيبيريـــــا، غاليـــــا أو فرنســـــا القديمـــــة،  الـــــدانوب، ثـــــم إلـــــى

علــى  ا االثنتــينوأجبــرو  الشــرقية واإلمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة، باإلمبراطوريــة البيزنطيــة
  .دفع الجزية لهم

وهــو ، م)٤٥٣-م٣٩٥( وبلغــت إمبراطوريــة الهــون أوج قوتهــا واتســاعها فــي عهــد أتــيال
وفـي ألمانيـا،  نهـر الـراين فـي إلـىفـي روسـيا  فكانـت تمتـد مـن نهـر الفولجـاملـوكهم، عاشر 
 واحاصـــر و وصـــارت عاصـــمتهم فـــي وســط بـــالد المجـــر،  ،مــرتين غـــزا الهـــون البلقـــانعهــده 

  .بيزنطة، وزحفوا على غاليا وحاصروا باريس

 الرومــــاني اإلمبراطــــورن و َكــــمــــن فرنســــا فــــي اتجــــاه رومــــا، أتــــيال لكــــي يوقــــف زحــــف و 
ـــــفالنتي ـــــل القـــــوط الغربيـــــة III Valentinianus  الثالـــــثانوس ني والقبائـــــل  حلفـــــًا مـــــع قبائ

 الجرمانية، وتمكن فعًال من هزيمة أتيال ووقف زحف الهون على روما، في معركـة شـالون
Châlons م.٤٥٢، سنة  

                                                           

1 ) The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, P150, 153. 
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، Ellac كالإِ  ابنـــه األكبـــر م، بعـــد المعركـــة بســـنة، مـــات أتـــيال، وخلفـــه٤٥٣وفـــي ســـنة 
انهــارت إمبراطوريــة الهــون واختفــت مــن التــاريخ بالســرعة فثــارت عليــه القبائــل الجرمانيــة، و 

  نفسها التي ظهرت بها.

علــى  شــديدةوالجــرأة ال مــا هــذه القــدرة الفائقــة علــى التلفيــق :متعجبــاً  ســاءل اآلنتوربمــا ت
، التـــي جعلـــت المؤلـــف الســـرياني لســـيرة اإلســـكندر المقـــدوني يجمـــع هـــذه األشـــياء الفبركـــة

الرابـع قبـل المـيالد وأتـى بـه مـن القـرن مسيحيًا وهو وثني، قديسًا فجعله المتنافرة كلها معًا، 
م ســيرته التاريخيــة بعناصــر مــن قصــة وطعــواجــه الهــون فــي القــرن الخــامس بعــد المــيالد، لي

إلـى  خر الزمـانآعن  في العهد القديم ية، وحول جوج وماجوج من نبوءةالقرءانذي القرنين 
  ؟!واقعة تاريخية

ــ البروفســور تعليــقيزيــل عجبــك ويــرد علــى تســاؤالتك و  علــى مــا فعلــه الســريان فــي  دجَب
  :سيرة اإلسكندر

 Attilaليســـت ســـوى رمـــز لهزيمـــة أتـــيال  جـــوج ومـــاجوج... وهزيمـــة اإلســـكندر أل 
أي مشـكلة فـي  Syriac Writer كاتـب السـريانيالولـم يجـد ، وجحافله أمـام الرومـان

، كمـا لـم يجـد مشـكلة فـي أن يظهـر كون اإلسكندر مات قبل هزيمة أتيال بثمانيـة قـرون
قبـل المعركـة وبعـدها، وال فـي أن يضـع علـى لسـان اإلسـكندر  الـوثني المسيح لإلسـكندر
  !)١(نبوءات مسيحية"

اآلن لماذا لم يجد منجانا السرياني أي مشكلة وال أدنى حـرج فـي  فهمتلعلك تكون قد ف
مـأخوذة مـن سـيرة اإلسـكندر السـريانية التـي كتبـت  القـرءانقصـة ذي القـرنين فـي  أن يجعل

اقتباسًا من السـريانية رغـم أن  القرءان، وال في أن يجعل عالمات تشكيل القرءانبعد نزول 
وب وضـعت قبـل ابتكـار عالمـات الضـبط فـي وضـبط نصـه المكتـ القـرءانعالمات تشـكيل 

وال فـــي أن يـــزعم أن النبـــي عليـــه الصـــالة والســـالم ســـمع وهـــو فـــي غـــرب جزيـــرة الســـريانية، 
التـي لـم يـذهب  األناضـولالعرب الصلوات الشفوية التي يتلوها السريان في كنـائس أشـور و 

                                                           

1 )  The history of Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, Preface,  Plxxxi. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٧٢ ~ 

 

أصــحابها بقــرون ا خطهــه عليــه الصــالة والســالم كتبهــا قبــل أن ييــدعي أنــ إليهــا، وال فــي أن
  عددًا؟!
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  بورجنلوكس الكذاب األصغر
فقـــد تحولـــت أكاذيـــب منجانـــا التـــي رأيتهـــا وبعـــد منجانـــا الكـــذاب ننتقـــل بـــك إلـــى ورثتـــه، 

ٕاخفـاء للمصـادر و  وقلب للمعلومـات، ،للحقائقطمس و  ،بنفسك، وعلمت ما فيها من تدليس
، تحولت أكاذيب منجانا إلى لكي ال ينكشف تزويره يقلبهاالتي  معلوماتالالتي يأتي منها ب

وصناعة أغلفة من الدراسات والتحليل اللغوي لتـزيين مـا ، والفبركةمدرسة في فنون التلفيق 
  .هوٕالى أبواق لترويجتنتجه، 

حيـــون ميـــراثهم العريـــق الـــذي ورثـــوه عـــن آبـــائهم، ويعيـــدون أمجـــاد وهـــم فـــي ذلـــك كلـــه ي
وقـد ، ونسـبة مـا فـي مصـادر ألخـرى المعلومات وتزوير التواريخالفبركة وخلط  السريان في

  .ذلك كله أريناك نماذج من

  سرياني أصيل: •
المستشـرق األلمـاني  األشهر، هـو األكاذيب السريانيةمنجانا ووريث وأبرز أبناء مدرسة 

 الســريانية ، فــي كتابــه: القــراءة اآلراميــةChristoph Luxenbergبورج نكريســتوف لوكســ
، الـذي صـدر باأللمانيـة سـنة Die Syro-Aramäische Lesart des Koranللقـرآن 
 The Syro-Aramaic Reading of theم، وصــدرت ترجمتــه اإلنجليزيــة ٢٠٠٠

Koran م.٢٠٠٧، سنة  

بـــــل وفــــي جملـــــه  ، فـــــي تصــــميمه وتقســــيمه، وفـــــي فحــــواه وأمثلتــــه،بورجنوكتــــاب لوكســــ
هــو فـــي ف، دراســته، وحــذوك البلغـــة بالبلغــةســوى اقتفـــاء آلثــار منجانــا فـــي لــيس وتعبيراتــه، 

، اقتطـع فيهـا الوجـه السـرياني إضـافات، مـع ليس سوى شرح لدراسـة منجانـا الكـذاب حقيقته
، الـذي صـدر بعـد دراسـة القـرءانمن كتاب جفري: معجم الكلمات األعجميـة فـي  للكلمات،

  منجانا الكذاب بإحدى عشرة سنة.

، هــو إخفــاؤه لهويتــه ومــن مــن يقــدم لهــم كتابــهبورج وتدليســه علــى نوأول أكاذيــب لوكســ
http://www.al-maktabeh.com  بورج في مقدمة كتابه:نوالغالف الذي غلف به غرضه من تأليفه، يقول لوكسيكون، 
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بدايـة الثقافـة العربيـة و هو أساس الكتابة العربية،  عند من يتكلمون العربية القرءان"
التــي أنزلهــا ومــا فيــه هــو كلمــة اإللــه الخالــدة التــي ازدهــرت فــي العصــور الوســطى، 

ـــة،  ـــر المســـلمينو بالعربي ـــرون غي ـــرءان ي ـــ الق ـــًا ميراث Culturalًا ثقافي  Heritage 
مــن بــاب أنــه يــدخل فــي تــاريخ الثقافــات ، ومــن هنــا كــان اهتمــامهم بدراســته لإلنســانية

، وهـــو مـــا ينصـــب عليـــه Philological وأيضـــًا مـــن منظـــور لغـــويوتـــاريخ األديـــان، 
 القـرءانرات اعبـجليـة ... فهـدف هـذا العمـل فـي المقـام األول ت اهتمامنا في هذا الكتاب

  .)١("Obsecureعلى أنها غامضة  القرءانالتي تصنف في الدراسات الغربية عن 

 وأنبـــدأ كتابـــه بقرطســـة مـــن يقرؤونـــه وٕاعطـــائهم محاضـــرة عـــن اإلنســـانية،  بورجنلوكســـف
، الـــذي هــو ميـــراث ثقــافي لهـــذه القــرءانتحليـــل لغــة  كتابــه دراســة لغويـــة ألفهــا لإلســـهام فــي

فلم يذكرها ولو تلميحًا طـوال كتابـه، وهـي أنـه  ،لكنه أخفى عنهم معلومة واحدةو اإلنسانية، 
  سرياني!!

صرح للقرآن،  السريانية : القراءة اآلراميةبورجنصدور كتاب الكذاب األصغر لوكس فبعد
لوســائل اإلعـالم بــأن دار التـي نشــرت الكتـاب، الــب حصـا ،Hans Schiler هـانس شـيلر

بورج اسم مستعار، وأن المؤلف أخفـى اسـمه وهويتـه خوفـًا علـى حياتـه مـن نكرستوف لوكس
  المسلمين!

خوفــًا مــن المســلمين، بــل ألن فــي كشــفها ظهــور يخفــي هويتــه لــيس  والكــذاب األصــغر
مـــن الـــذي ال يعلـــم عنـــه  ،حقيقتـــه وفضـــح أغراضـــه، وهـــو فـــي ذلـــك يحـــاكي منجانـــا الكـــذاب

  !كلداني دراسته سوى أنه مستشرق بريطاني وهو في الحقيقة سريانييقرؤون 

الــذي  لكتابــهوالــوزن الحقيقــي  فــي علــم اللغويــات،دره َقــو بورج، نفإليــك كشــف هويــة لوكســ
، يعرفـك بـه المستشـرق وعـالم اللغويـات فرانسـوا من السـريان يطبل له الكذبة وخبراء الفبركة

أســتاذ اآلراميــة واللغــات الشــرقية فــي جامعــة هــامبورج ، François de Bloisلــوا بُ دي 

                                                           

1 ) Christoph Luxenberg: The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to 
the Decoding of the Language of the Qur'an, P13, 22, English Edition, Verlag Hans 
Schiler, Germany, 2007. 
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، سنة ونشرها، في دراسته التي كتبها لنقد الكتاباأللمانية، ثم في جامعة لندن البريطانية، 
صدرها ي، التي Journal of Qur'anic Studiesية القرءانالدراسات مجلة في  م،٢٠٠٣

  لندن.، في جامعة  SOASشرقية واإلفريقيةمركز الدراسات ال

  يقول بلوا في ختام دراسته ونقده للكتاب:

فقـد  ،Pseudonymityواسـمه المسـتعار  فكلمـة عـن المؤلـوالبد في النهاية من "
وذاعـت بعـد ذلـك فـي م، ٢٠٠٢مقالة في الثاني من مارس سـنةنشرت النيويورك تايمز 
عــالم رج، و بنلوكســوصــفت فيــه الكتــاب بأنــه مــن عمــل كرســتوف اإلنترنــت ذيوعــًا كبيــرًا، 

قــد صــار  أنــه بعــد مراجعتــي هــذه للكتــابفــي ألمانيــا، وأعتقــد اللغــات الســامية القديمــة 
 Not a scholar of باللغـات السـامية القديمـةلـه علـم أن هذا الشخص ليس واضحًا 

ancient Semitic languages، بعـض اللهجـات العربيـةه يـتكلم مـن الواضـح أنـف ،
 Not flawless command ofوله معرفة بالعربية الفصحى لكنه غير متمكن منها 

classical Arabic،  ُوعلى قدر من المعرفة بالسريانية ي نه من استخدام قواميسها،مك 
 Innocent of علم اللغويات السامية المقـارنفارغ من أي فهم حقيقي لمنهج  ولكنه

any real understanding of the methodology of comparative 
semitic linguistics، ــــه ــــل وكتاب ــــًا، ب ــــًال علمي ــــال الهــــواة لــــيس عم ــــن أعم    م

Dilettantism ،فــي ألمانيــاقولهــا: ولســت متأكــدًا مــا الــذي تعنيــه النيويــورك تــايمز ب ،
لبنـــــاني  مســـــيحي ولكنـــــه ألمانيـــــاً  لـــــيس بورجنلوكســـــ كريســـــتوف معلومـــــاتي فحســـــب

Lebanese Christian،  فـي مكـان مـا  أنـه عـالم لغويـات جـرئولذا فالمسألة ليسـت
مندثرة ثم ينشر ما وصل إليه مـن نتـائج  لغاتكتبت بينفض الغبار عن كتب من ألمانيا 

فــال يوجــد عــالم لغويــات باســم مســتعار ليتجنــب تهديــدات المتطــرفين مــن المســلمين، 
  .)١("يفعل ذلك، وال من حقه أن يخفي هويتهأوروبي أو أمريكي، أو حتى عربي، 

                                                           

1 )  François de Blois: Review Of Die Syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur 
Entschlüsselung der Koransprache Christoph Luxenberg’, 2000, Das Arabische Buch: 
Berlin,  Journal of Qur'anic Studies, 2003, Volume V, Issue 1, P96-97. 
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علـى أنـه مستشـرق ألمـاني للعـالم فقد قدم نفسـه سرياني أصيل، بورج، كما ترى، نولوكس
وارتــدى مســوح علمــاء اللغــات وزعــم أنــه فقيــه فــي الســريانية واللغــات ســرياني لبنــاني،  وهــو

سوى العامية التي جاء بها من لبنان، وضعيف فـي العربيـة، وعنـده  عرفال ي الشرقية وهو
  اللغات السامية!! من غيرها فكرة عن السريانية، وبالطة في

وال مشـاركة  القـرءانبورج سرياني، فهدفه الحقيقـي، لـيس اإلسـهام فـي تحليـل نوألن لوكس
االنتصار للسريانية ، دي بلواكالم من  رفتكما ع غرضه، بلكما زعم، اإلنسانية ثقافتها، 

عنــد فــي أديــرة الــتالل و فحصــرتها ، القــرءانالعربيــة و بهــا مــن الهــزائم التاريخيــة التــي أنزلتهــا 
وتــأليف الســيناريوهات  الفبركــة، ومــن خــالل األســلوب الســرياني العريــق فــي الجبــالســفوح 
   .الملفقة

خفيـت علـى التـي  القـرءانعبارات  الذي يفسر بهإليك الكذاب األصغر يعرفك بمنهجه ف
  بشرية:ال

بعض التفسيرات التي نقلها ت لنرى إذا كان تفسير الطبري، مراجعةهي أول خطوة -أ"
إذ ، Context ق الــنصاال تتفــق مــع ســي مــن الغــربيين القــرءانوتجاهلهــا مــن ترجمــوا 

ــة  ــات العربي ــًا أن تحفــظ الرواي ــة مبكــرةيحــدث أحيان ــرات آرامي ــذلكتعبي ــم يكــن ك ــإذا ل ، ، ف
 Semantic داللية أخرىعن معان البحث في: لسان العرب  -ب :التالية هي فالخطوة

Meanings ، وســــائل  غيــــره مــــن المفســــرين األوائــــل لــــم يكــــن عنــــدهمو ألن الطبــــري
فـإذا في تفسيره إلـى أي معجـم عربـي،  رجعيستعينون بها في هذا المجال، فالطبري ال ي

 Homonymous Rootمقابـل  البحث عن جذر -لم يفلح البحث فالخطوة الثالثة: ج
...  عن ذاك العربي ويكون أكثر اتفاقـًا مـع السـياق في اآلرامية السريانية يختلف معناه

ــة قــراءة  -د ــارات العربيــة بطريقــة مختلفــةمحاول ــ ،العب ــر مواضــع نق  طاعــن طريــق تغيي
Diacritical التشــكيل  Points  التــي لــم تكــن موجــودة فــي أصــل الــنص ثــم أضــيفت
 يالعربية ف للكلمة جذر آرامياستخراج محاولة  -، هوفي الغالب بطريقة خاطئة ،الحقاً 

وٕاذا لـم تفلـح هـذه الطريقـة أيضـًا فالطريقـة األخيـرة هـي:  ... أثناء تغييـر مواضـع الـنقط
ترجمتهــا إلــى عبــر لمعنــى الحقيقــي للعبــارة التــي تبــدو عربيــة أصــيلة ا بنــاءإعــادة   -و
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 آخـر قسـم وهناك -، زفي فهمها اآلرامية السريانية للتعبير دالالت الاستخدام و اآلرامية 
 وال، العـرب لسـان فـي سـائغ تفسـير لهـا يوجـد ال التـي األصـيلة العربيـة العبـارات يتناول
 تمامـاً  مختلـف معنـى لهـا ألن إمـا، السريانية اآلرامية إلى بترجمتها تفسيرها أيضاً  يمكن
 هـذه وفـي، معـروف غيـر األصـلي العربـي معناهـا ألن أو، الحديثة العربية في الذي عن

 وبــار Bar Ali علـي بــار: الشـرقيين للســريان المهمـة المعجميـة األعمــال فـإن الحالـة
  .)١("الحقيقي معناها عن معلومات توفر Bar Bahul بهلول

عصـر والكذاب األصغر، كما ترى، ال يسعى إلى اإلسهام في ثقافة اإلنسانية، بل إلـى 
وبمحاكـاة منجانـا الكـذاب ، لكي يستخرج منه السـريانية ،ولوي نصه واللعب بكلماته القرءان

  .في دراسته التلفيقية

علـى  األول المقام في ، ويعتمدونخاطبونهميجهل من  يفترضونفهؤالء القوم الكذابون 
  .ملفقةال معلوماتفيوض من األكاذيب والب أمامهم استغفالهم عبر االستعراضأنه يمكن 

تفســير و  القــرءانلغــة علــى أن منهجــه وخطواتــه التــي قرأتهــا الكــذاب األصــغر قــد بنــى ف
لمــاذا يخـاطبهم وكأنهــا بديهـة دون أن يخبــرهم وقـدمها لمــن معانيهـا فــي اآلراميـة الســريانية، 

  .كانت هذه هي فرضيته األولى ومن أين جاء بها

المكتـوب وتغييـر مواضـع نقطـه  القـرءانعبر التالعب بـنص يدلس الكذاب األصغر ثم 
كتـاب  القرءانوهـو األصـل، كمـا أخبرنـاك مـن قبـل، فـإسقاط المستوى الصوتي للقـرآن، مع 

  .كانت قراءتهثم تم تدوينه، وليس نصًا مكتوبًا ثم صوتي 

وتحديـد مـا الـذي تعنيـه كلماتـه وعباراتـه  القـرءانقـراءة لوالذي يخبرك به على أنـه مـنهج 
فهــي نــص مكتــوب غيــر هــو فــي الحقيقــة مــنهج فهــم الِبشــيطا الســريانية وتحديــد معانيهــا، 

ابتكــــار دون عالمــــات لضــــبط القــــراءة، و  اكتابتهــــ ت، وتمــــللنقــــل الشــــفويابــــل وال ق محفــــوظ
عنـــد فومـــن ثَـــم ضـــبطها كـــان بعـــد مئـــات الســـنين وعشـــرات األجيـــال مـــن كتابتهـــا، عالمـــات 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P23-25.  
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فاختــار مــن ضــبطوها واحــدة أن تكــون عــدة كلمــات،  كلمــة فيهــا تحتمــلكــل ضــبطها كانــت 
  .حسب فهمهمبالتخمين و نها م

 ،ثـل رائـده منجانـا الكـذابم، بالضـبط في منهجه وخطواتهالكذاب األصغر فالذي يفعله 
  شيطا.سوءات البِ ب القرءانيرمي  ههو أن

ويقــول لمــن يقرؤونــه إنــه سيضــرب صــفحًا عــن المعــاجم العربيــة، ألن هــذه المعــاجم لــم 
وتدوينـه، وفـي الوقـت نفسـه يقـوم هـو بتخمـين  القـرءانتكن قد وضـعت بعـُد فـي زمـن نـزول 

ــــى معــــاجم الســــريانية، والمعــــاجم الســــريانية  القــــرءانالقــــراءة الســــريانية لكلمــــات  بــــالرجوع إل
  وضعت بعد المعاجم العربية!!

هـــو: كتـــاب العـــين للخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، متكامـــل منهجـــي فـــأول معجـــم عربـــي 
 لـبعض بـدائي جمـع سوى يكن ، ولمم، بينما أول معجم سرياني٧٨٦ه/١٧٠المتوفى سنة 

م، بعــد ٨٧٣ه/٢٦٠وضــعه حنــين بــن إســحق المتــوفى ســنة ومعانيهــا،  الســريانية مفــردات
 بمــائتين وخمســين عامــًا، وبعــد اكتمــال القــرءانوبعــد نــزول  ،وفــاة الفراهيــدي بتســعين عامــاً 

  ثالثة قرون!!أكثر من بالِبشيطا نص السريانية المقدس  كتابة

جعـل الكـذاب األصـغر  الـذي ،علـي ، أو عيسـى بـنܥܠـܝ ܒـܪ ܐܝܫܘܥ وٕايشو بار علي
معجمه هـذا قبـل  ، ألفالقرءانكلمات لمعاني السريانية التي يزعمها للمصادره معجمه من 

، أو الحسـن ܒܗܠܘܠ ܒܪبـار بهلـول و م، ٨٩٠ه/٢٧٨مباشرة، ووفاته كانت في سنة وفاته 
  م.٩٦٣ه/٣٦٢سنة توفي  ،بهلول بن

العربيــة والكتــب التــي ألفــت فــي معــاني مفرداتهــا قبــل أن يضــع بــار  بعــض معــاجمهــاك ف
وجعلــه مــن أدلتــه علــى ســريانية كلمــات  ســتدل بــه الكــذاب األصــغرابهلــول معجمــه الــذي 

 م، ٨٣٨ه/ ٢٢٤، المتــوفى ســنة ســالم بــن القاســم عبيــد ألبــي المصــنف الغريــب :القــرءان
 بكـر ألبـي الجمهـرةم، ٩٣٢ ه/٣٢٠، المتـوفى سـنة الهمـذاني الرحمن عبدل الكتابية األلفاظ

ه/ ٣٥٦القــالي، المتــوفى ســنة  ألبــي علــي البــارعم، ٩٣٣ه/ ٣٢١دريــد، المتــوفى ســنة بــن
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 ، معجـــــمم٩٨٠ه/ ٣٧٠األزهـــــري، المتـــــوفى ســـــنة  منصـــــور يألبـــــ اللغـــــة ، تهـــــذيبم٩٦٧
  م.١٠٠٤ه/٣٩٥، المتوفى سنة فارس بن ألحمد اللغة مقاييس

وما يجعلك تستلقي على ظهـرك مـن الضـحك  ،الهزل والفكاهةمع ذروة الفبركة ثم إليك 
مـن كتابه  ما في يشيعونو من السريان، الكذاب األصغر ما كتبه  صدقونيعلى غفلة من 

إيشــو بــار علــي المعــاجم التــي وضــعها ســتدل بي فالكــذاب األصــغرأكاذيــب فــي اإلنترنــت، 
ال يجــدان ، بينمــا همــا القــرءانعلــى ســريانية الكلمــات والتعبيــرات العربيــة فــي  بهلــول وبــار

  بالعربية!!سوى شرحها الكلمات السريانية في معجميهما بها يفسران طريقة 

يفسـر مـن   معـاجملقـرآن وكلماتـه العربيـة بالسـريانية ه لتفسـير  علـىجعل برهانه فالدجال 
شــرحهم هــذا للكلمــات الســريانية بالعربيــة  يقــول إن، و الكلمــات الســريانية بالعربيــةوضــعوها 

  !الكلمات العربية سريانية هذه دليل على أن

أحــد فــي زمنــك هــذا إلــى معجــم يفســر للســريان فــي الغــرب وهــو بالضــبط مثــل أن يــأتي 
الكلمات السريانية باإلنجليزية أو الفرنسية، ويضع أمام كل كلمـة سـريانية مـا يقابـل معناهـا 

أن الكلمـة السـريانية هـي أصـل الكلمـة اإلنجليزيـة أو فيـزعم الكـذاب في هـذه اللغـة أو تلـك، 
  بقر من يصدقونه ويصفقون له!من البعد ذلك يجد ثم الفرنسية التي أمامها، 

، فربمــا التــبس وهــي ميراثــه العريــقوألن الكــذاب األصــغر مــن خبــراء الفبركــة والتلفيــق، 
  .ه عن التحليل اللغوي التي زركشه بهاوعباراتعليك ما زعم أنه منهج 

أســتاذ الدراســات الســامية فــي وهــو ، Daniel King فإليــك تقيــيم دكتــور دانيــال كيــنج
، ولـه دراسـات ومؤلفـات فـي في ويلـز البريطانيـة ،Cardiff University جامعة كارديف

ـــنج لشـــرح الِبشـــيطا وتحليـــل لغتهـــا،  ـــيم كي فـــي  طرقـــهمنهجـــه و بورج و نلوكســـ كتـــابإليـــك تقي
مجلــة فــي  م،٢٠٠٩، ســنة ، فــي دراســته التــي نشــرهاالقــرءانكلمــات ســريانية الوصــول إلــى 

 Journal for Late Antique Religion andالــديانات والثقافــات القديمـــة 
Culture)JLARC( ،مل االسم نفسه في جامعة كارديف، التي يصدرها المركز الذي يح

http://www.al-maktabeh.comكمـا جـاءت  القـرءانلغـة دراسة فـي الخلفيـة السـريانية لقرآن مسيحي،  وكان عنوان الدراسة:
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 A Christian Qur'ān, A Study in the Syriac بورجنكرسـتوف لوكسـ فـي كتـاب
Background to the Language of the Qur'ān as Presented in the Work 

of Christoph Luxenberg:  

شـديدة ، والتي تستغرق ستًا وثالثين صفحة فقط، من الكتاب الفصول الستة األولى"
... والجزء األكبر مختصران جدًا  الثامن والتاسع ، والفصالنToo general  العمومية

مفككـة  تخميناتهو سلسلة و ، الثاني عشر إلى الرابع عشرمن الكتاب في الفصول من 
 A series of largelyالقرءان عباراتبعض إلعادة قراءة بينها  رابط وال بصورة كبيرة

unconnected suggestions ، فـي هـذه  اهتمامنانوليه الجزء األكبر من وهو ما س
  !)١(الدراسة"

  ي:صَ قُ  •
 يشــرب وهــو وهميــة تخيلهــا مــن أحـداث الكــذاب األصــغر ألفـه لــذيلمفكــك اا الفــيلم كهـاف

 وكيـــف، ســـريانيةال القـــرءان لغـــةن أيـــن جـــاءت مـــ بـــه ليفســـر، العصـــاري ســـاعة فـــي الشـــاي
  .في مكة والسالم الصالة عليه النبي إلى السريانية والتعبيرات الكلمات وصلت

بمعنــى: تجمــع، الفعــل: قــرش،  مــأخوذ مــن Qurais/Qarisيقــال إن اســم قــريش "
عنـدما غلـب ، المحيطـة بهـابعـد أن كـانوا متنـاثرين فـي البلـدان اجتمعـوا فـي مكـة  مألنه

، فــي يَصــ، واســمه: قُ صــي بــن كــالب، الــذي يقــال إنــه نبطــي نشــأ فــي ســورياعليهــا قُ 
 Far ، وتعنـي الشـخص البعيـدمن اآلرامية السـريانية:  Qasi : َقِصيالحقيقة

one،  ال يمكـــن أن يكـــون اســـمًا لقبيلـــة واحـــدة،   ، قـــريشمـــن جهـــة التحليـــل اللغـــويو
مــا تعبــر عنــه هــذه األحــرى أن و خصوصــًا قبيلــة النبــي، كمــا تقــول الروايــات اإلســالمية، 

 ة الرومانيـة الشـرقيةيـفـي اإلمبراطور  يعـرف ، يـدخل فـي مـاتجمع من القبائلهو  الكلمة
والتـي ذكـرت ، مع قريش هذهأن يستبعد  ومن َثم ال يمكن، Foedratiبالقبائل الحليفة 

قبائـــل العـــرب يكـــون المقصـــود بهـــا أن  ،مـــرة واحـــدة فـــي الســـورة السادســـة بعـــد المائـــة

                                                           

1 ) Daniel King:  A Christian Qur' ān, A Study in the Syriac Background to the Language 
of the Qur'ān as Presented in the Work of Christoph Luxenberg, JLARC 3 (2009), P45.  
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بالمـذكور فـي السـورة الثالثـين ، وقـارن ذلـك في سـورياالمسيحية الحليفة لإلمبراطورية 
الذي يقال إنه  ،يُقصَ تمكن  وهو ما يفسر لماذا، لروماناإلله لبنصر فرح المؤمنين  نم

ـــــــــن  ـــــــــن ســـــــــوريا، م ـــــــــة بمســـــــــاعدةجـــــــــاء م ـــــــــريش  احـــــــــتالل مك ـــــــــق   ةالفيدراتي
Foederati=Qurais/Qaris ، :ومـــن المعنــــى األصـــلي للجــــذر اآلرامـــي الســــرياني

ــا ، قــرس ، جــاءت مشــتقات ومعــان أخــرى، كمــا جــاء فــي قــاموس منManna 
أن  قـاموس منـا، وفـي ، ومن هذه المعاني في العربيـة الكالسـيكية: بـرد قـارس٧٠٥ص

البــرد الــذي يــتقلص فيــه المــاء بالتجمــد، والبــرد الــذي تجتمــع تحــت  تــأثيره مــن معانيهــا 
  .)١(األطراف"

قـوم يصـلحون لتـأليف األفـالم بورج، مثل رائـده منجانـا الكـذاب، نوالكذاب األصغر لوكس
، فالـذي قرأتـه البـن السـريان لـيس والمسلسالت وليس للتحقيـق التـاريخي وال التحليـل اللغـوي

ومــزج خلــط األحــداث التاريخيــة بالتخمينــات، ألفــه بمــن أفــالم الخيــال التــاريخي، ســوى فــيلم 
، تاريخيــة اإلطاحــة بالمصــادربعــد ثبــات تخميناتــه إل والتالعــب اللغــوي الوقــائع بــالتخيالت،

حقــائق، أنــه علــى مــن تخيالتــه ثــم تقــديم الســيناريو الــذي ألفــه المعلومــات، تزويــر و  ولغويــة،
فـي  مـن السـريان وهو في الحقيقة إنما يحاكي فيلم اإلسكندر الملك المؤمن الذي ألفـه آبـاؤه

  سالف العصر والزمان.

اسم عربي من  يُقصَ : الكذاب األصغرل حو لكي يُ ما عن ُقصي بن كالب وسيرته، ففأ
زعـم أن االسـم صـيا، قَ  وتنطـق:  ،السـريانية ويجعـل أصـله مـن:إلى اسم سرياني، 

وزن التصـغير: ُقَصـي،  ىبفـتح القـاف وكسـر الصـاد، ولـيس علـعلى وزن التكبير: َقِصي، 
صــا مــادة: قَ  ألناريخ، و التــخبــار و األفــي كتــب الســيرة و  وكمــا هــبضــم القــاف وفــتح الصــاد، 

، تــدل علــى البعــد فــي العربيــة كمــا فــي الســريانية، ولكــن وزن التصــغير موجــود فــي العربيــة
    مفقود في السريانية!، وهو كبيرتوليس بوزن ال والتسمية تكون به

  صا:يقول ابن منظور في مادة: قَ 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P236. 
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...  البعيـد: والقاصـي صـيوالقَ ، بعـد: ُقُصـواً  يقصو المكان صاد، وقَ عُ بَ : َقِصي : صاقَ "
  .)١(رجل" اسم: مصغر وُقَصي

جعــل وتمهيــدًا ألن يجعــل قريشــًا ســريانية مســيحية، فاتحــة التــدليس األولــى هــذه،  وبعــد
لفقـة وهـي معلومـة م، دليًال علـى أنـه نبطـي ،وأنه قدم من الشام، صيالكذاب معنى اسم: قُ 

  .ال وجود لها في أي مصدر

وفــي هــامش كتابــه وضــع الكــذاب األصــغر حاشــية يقــول فيهــا إن مصــدر معلومتــه هــذه 
، للمـــؤرخ جـــواد المفصـــل فـــي تـــاريخ العـــربب: اكتـــ الجـــزء الثـــامن مـــن مـــن ،٦٤٣ :صـــفحة
  علي.

كها الكذاب األصغر ر فبجواد علي ال عالقة له بالمعلومة التي المؤرخ العراقي وما قاله 
، أنــه يســتدل بجــواد علــي علــى ترىوالطريــف، كمــا ســ، هودســها فــي الكــالم الــذي ينســبه لــ

 قضنتـجـواد علـي عـن ُقصـي بـن كـالب  ايـتكلم فيهـالفقرة التي ، بينما هذه الكاذبةمته معلو 
  وحلفها مع اإلمبراطورية البيزنطية. الفيدراتية الفيلم الذي ألفه الكذاب عن قريشسيناريو 

  التي أحال إليها الكذاب األصغر:من كتابه فإليك نص كالم جواد علي في الصفحة 

 دوموطـي بن كالب، وهو مجمع قريش صَ يذكرون أن قُ وجدت أن أهل األخبار ... و "
حكمهــا علــى مكــة، إنمــا بســط نفــوذه عليهــا بمســاعدة الــروم لــه، حيــث يقولــون: "وجــاء 

ي بن كالب، فجمع معدًا، وسمي بذلك مجمعًا، واستعان بملك الروم فأعانه، وحـارب صَ قُ 
فغلبهم واستولى على مكة"، وكان األزد على حد قول هذه الرواية قـد طـردوا جـرهم  األزد

  .)٢(ي وأزاحهم عنها"صَ ، فجاء قُ عن مكة واستولوا عليها

منـه أي  خرجيمكـن أن يسـتأو  ،يشيرفكما ترى، ال يوجد في كالم جواد علي أي شيء 
  من الطراز السرياني. أو محققاً  مؤرخاً إال إذا كان ي بن كالب نبطي، صَ أن قُ أحد 

                                                           

 .١٨٦، ١٨٣، ص١٥سان العرب، ج) ل ١
، سـاعدت جامعـة بغـداد علـى نشـره، الطبعـة ٦٤٣، ص٨) المؤرخ جواد علي: المفصل في تاريخ العـرب قبـل اإلسـالم، ج ٢

  م.١٩٩٣ه/١٤١٣الثانية، 
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~ ١٨٣ ~ 

 

التـي ينفـي فيهـا نقض فرضـية الكـذاب األصـغر يـكل ما أورده جواد علي مـن تفاصـيل و 
 بهــم جمــع معــدًا، وحــارب ي بــن كــالبَصــفقُ ويحولهــا إلــى مســتعمرة ســريانية، عربيــة قــريش 

جمــيعهم جــرهم ومعــد واألزد و األزد وغلــبهم علــى مكــة، واألزد كــانوا قــد طــردوا جــرهم منهــا، 
  .من القبائل العربية

كـل معلومـة يستقصي فـي كتابـه جميـع مـا وصـل إليـه مـن مصـادر لوالمؤرخ جواد علي 
عـن معاونـة ملـك  ، والفقرة التي اقتبسهاكتابهصفحات ويذكرها تفصيًال في هامش يوردها، 
ــم يــذكر لهــا فــي ، ووضــعها فــي كتابــه بــين عالمــات تنصــيص ي بــن كــالب،َصــالــروم لقُ  ل

، من الطبعة التي حققها عبد ٣٢٤، ص٢جالخزانة، هامش كتابه سوى مصدر واحد هو: 
  مكتبة الخانجي في القاهرة. ، وصدرت عنالسالم هارون

 ولـــب األدب خزانـــةاســـمه الكامـــل: فـــي التـــاريخ، و ال  ، كتـــاب فـــي األدبتـــاب الخزانـــةوك
وهو أديب ولغوي وليس مؤرخًا،  البغدادي عمر بن القادر عبده: فالعرب، ومؤل لسان لباب

م، وتـــــــــوفي ســـــــــنة ١٦٢٠ه/١٠٣٠متقـــــــــدمين، فقـــــــــد ولـــــــــد ســـــــــنة متـــــــــأخر ولـــــــــيس مـــــــــن ال
في كتابـه جـاءت بـين أخبـار األدب وفـي ثنايـا ي بن كالب صَ وقصة قُ م، ١٦٨٣ه/١٠٩٣

 واألهم من ذلك أنه رواها مجهلة دون سندالنحو والمعاني،  شواهدباط نواستشرح األشعار 
ولـــذا أوردهـــا جـــواد علـــي فـــي كتابـــه فـــي صـــيغة ، )١(دون أن ينســـبها ألي أحـــدوال مصـــدر و 

، وهو يستدل بها، ضمن شواهد أخرى، التشكيك وليس في صيغة الجزم والقطعو التمريض 
علـى ضــعف نفــوذ قــريش السياســي والعســكري علـى قبائــل العــرب األخــرى، وهــو مــا يــنقض 

  .أكذوبة الكذاب السرياني عن حلفها العسكري مع بيزنطة

لـه،  لمعاونـة ملـك الـرومي بـن كـالب فـي كتـب التـاريخ والسـير ال ذكـر فيهـا وقصة ُقَصـ
 محمد وهوتاب السير، من كُ أحدهما بسندها ومصدرها، فدمين، واية اثنين من المتقر  فإليك

مــؤرخ، وهــو  م، فــي كتابـه: الطبقــات الكبــرى، والثـاني٨٤٥ه/٢٣٠ســعد، المتـوفى ســنة  بـن

                                                           

 :، تحقيـق وشـرح٣٢٥، ص٢عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي: خزانـة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، جاألديب واللغوي )  ١
  م.١٩٩٧ه/١٤١٨هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة، القاهرة، محمد عبد السالم 
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 ، المتــــــوفى ســــــنةالمكـــــي الغســــــاني األزرقــــــي أحمـــــد بــــــن اهللا عبــــــد بـــــن محمــــــد الوليــــــد أبـــــو
  م.٨٦٤ه/٢٥٠

  فهذا هو سند قصة قصي عند ابن سعد:

وأخبرنـا علمـاء أهـل المدينـة، أخبرنا محمـد بـن عمـر األسـلمي، عـن غيـر واحـد مـن "
  .)١(أبيه، قالوا ..."هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن 

روايتــه  عنــد األزرقــي، ألنــه مــن المــؤرخين، وألنبحروفهــا ثــم إليــك ســند القصــة ونصــها 
قـــريش نقـــض فـــيلم الخيـــال التـــاريخي الـــذي ألفـــه الكـــذاب األصـــغر عـــن جـــة فـــي حُ للقصـــة 
  .الفيدراتية

مــن بنــي جفنــة، وهــم ملــوك الغساســنة، ، غســاني األصــل لقبــه، مــن تــرى ، كمــافــاألزرقي
وكـــان حليفـــًا عســـكريًا ملـــوك، هـــؤالء المـــن  الغســـاني شـــمر أبـــي بـــن الحـــارث: كبـــراأل وجـــده

رسـائله إلـى ملـوك عصـره  عليه الصالة والسالم النبيحين أرسل و لإلمبراطورية البيزنطية، 
موجهـــة إلـــى الحـــارث بـــن أبـــي شـــمر  الغساســـنةيـــدعوهم إلـــى اإلســـالم، كانـــت رســـالته إلـــى 

شـيء وتجمـع قـريش مـن حولـه ي بن كـالب صَ قصة قُ في لو كان ، ف، جد األزرقيالغساني
  .وتسجيله بمعرفتهمؤرخين أولى ال األزرقي صلة بالروم وحلفائهم من الغساسنة لكانله 

، فـي بـاب عنوانـه: بـاب وما جـاء فيهـا مـن اآلثـار يقول األزرقي، في كتابه: اخبار مكة
  :خزاعة دالبيت الحرام وأمر مكة بع ي بن كالبما جاء في والية ُقصَ 

 بـن عثمـان عـن ،سـالم بـن سـعيد حـدثنا: قـال ،جـدي حـدثني :قـال ،الوليد أبو حدثنا"
 قـريش... و : قـاال ،صـاحبه علـى أحـدهما يزيد ،إسحاق ابن وعن ،جريج ابن عن ،ساج
 ،غالـب بـن لـؤي بـن كعـب بـن مـرة بـن كـالب هلـك وقد...  متفرقة كنانة بني في ذاك إذ

 وسـعد سـيل، بـن سـعد بـن عمـرو بنـت فاطمة مهماأ مع ،كالب ابني ،ياً صَ وقُ  زهرة وترك
 ،أمهمــا حــرام بــن ربيعــة فتــزوج ،أكبرهمــا زهــرة، و ... الشــاعر فيــه يقــول الــذي ســيل بــن

                                                           

، تحقيق: محمد عبد القادر ٥٥، ص١: الطبقات الكبرى، جبن منيع البغدادي سعدمحمد بن المؤرخ وكاتب السير )  ١
 .١٩٩٠ه/١٤١٠عطا، المكتبة العلمية، بيروت، 
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 أرض مـن بالدهم إلى ربيعة فاحتملها ،الفطيم سن في أو فطيم يصَ وقُ  بالغ، رجل وزهرة
 فولــدت، قومــه فـي زهــرة وتخلـف لصــغره ياً َصـقُ  معهــا فاحتملـت ،الشــام أشـراف مــن عـذرة
، ... ألمـه كـالب بـن يَصـقُ  أخـا فكـان ربيعة بن رزاح لربيعة سعد بن عمرو ابنة فاطمة

 بينـه كـان إذ حـرام بـن ربيعـة إلـى إال ينتمـي ال قضـاعة أرض فـي كـالب بـن ُقَصـي بيناف
 بنســبك تلحــق الأ: القضــاعي لــه فقــال ،بلــغ قــد وُقَصــي ،شــيء قضــاعة مــن رجــل وبــين
 ،القضـاعي لـه قـال مما نفسه في وجد وقد أمه إلى ُقَصي فرجع ،منا لست نكإف وقومك
 بـن مرة بن كالب ابن أنت ،وأكرم منه خير بني يا أنت واهللا: فقالت ،له قال عما فسألها
 الحـرام البيت عند وقومك ،كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب
، فقالـت لـه قضـاعة أرض فـي الغربـة وكـره، قومـه إلـى للخـروج ُقَصي فأجمع، حوله وما
فـإني ال تعجل بالخروج حتى يـدخل عليـك الشـهر الحـرام، فتخـرج مـع حـاج العـرب،  أمه:

 جليـداً  رجـالً  ُقَصـي كـانبهـا، و  أقام الحج من فرغ فلما ،مكة قدم حتى...  أخشى عليك،
 يومئـذ وحليـل، ىبـحُ  ابنتـه الخزاعـي سلول بن حبشية بن حليل إلى فخطب ،بارعاً  حازماً 
 ولده، أكبر وهو ،الدار عبد ُقَصيل حبى ولدت، و معه ُقَصي فأقام مكة، وأمر الكعبة يلي
 له انتشر ما وٕالى ،ُقَصي إلى نظر الوفاة حليالً  حضرت فلما...  العزى وعبد مناف وعبد
 البيـت واليـة لـه فجعـل ياً َصـقُ  فـدعا ،ابنتـه ولـد فـي يجعلهـا أن فـرأى ،ابنته من الولد من

 ،وذاك تدعـه ان خزاعـة أبـت حليل هلك فلما بى،حُ  عند يكون وكان ،المفتاح إليه وأسلم
 ،كنانــة وبنــي قــريش مـن قومــه مــن رجـال إلــى ُقَصــي فمشــى ،بـىحُ  مــن المفتــاح وأخـذوا
...  نصــره إلــى فأجــابوه ويعضــدوه ينصــروه، وأن ذلــك فــي معــه يقومــوا أن إلــى ودعــاهم
 فـي التقـرش التجمـع... و  قريشـاً  قـريش سـميت ُقَصـي إلـى قـريش تجمع أجل منويقال 
  .)١("قبله قرشي يسم ولم ،القرشي :لُقَصي يقال كان: ويقال ،العرب كالم بعض

                                                           

 بن أحمد األزرقي الغساني المكي: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، أبو الوليد محمد بن عبد اهللالمؤرخ  ) ١
، تحقيق: دكتور عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، مطبوع على نفقة المؤلف، مكتبة األسدي، ١٧٥-١٦٩ص

 م.٢٠٠٣ه/١٤٢٤
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وأدق  فعرفـك بمصـدره لهـا ُقَصـي، الـذي أتـاك بسـيرة فتنبه إلى الفرق بين مـنهج األزرقـي
وبـين الكـذاب السـرياني الـذي يختـرع ونبهك إلى أنـه توجـد فـروق بـين مصـدريه، ، تفاصيلها
يلــتقط أي مصــدر ليحشــو مــا فيــه دون مصــادر، أو  ويلفــق التــاريخ مــن خياالتــهاألحــداث 

علـى أحـد مـنهم أن  دَ رِ ، متكئًا على أن من يخاطبهم بقر ولـن َيـوينسبها إليهذه الخياالت به
  يتعقبه وينقب خلفه.

 ،ولمــاذا هــاجرت أمــه ،وأيــن ولــد، ومــن يكــون أمــه وأبــوه ُقَصــيفــاألزرقي عرفــك بنســب 
، أمــا الكــذاب الســرياني فقــد تــزوج، ومــن هــم بنــوه صــاهر وممــن ومــن لمــاذ قــرر أن يعــود،و 

الــتقط لــه فــي عقــل مــن يقرؤونــه، بعــد أن جه و وســيرته كلهــا،  كــالببــن  ُقَصــيأســقط نســب 
يـتمكن لكـي ثـم حورهـا وزورهـا، مـن هـذا النسـب وهـذه السـيرة، معلومة واحـدة فقـط، فقطعهـا 

ال عالقـة لـه بالمصــادر وال  وقــريش ُقَصـيفـالم الخيـال الســرياني عـن أفـيلم مــن  مـن تـأليف
  التاريخ.

ولـيس نبطيـًا كمـا زعـم  ،قريش كلها من بني كنانةفُقصي بن كالب عربي، وهو وقبائل 
مكـة، ومـات أبـوه وهـو  وأمـه اسـمها فاطمـة بنـت عمـرو، وُقصـي ولـد فـي الكذاب السرياني،

وبنـو عـذرة تخـوم الشـام،  من بنـي عـذرة، وحملتـه معهـا إلـى ديـارهم فـيأمه تزوجت ، ففطيم
ـــة، وهـــي فـــرع مـــن قضـــاعة، وليســـوا نبطـــًا وال غساســـنة،  شـــمال  ديـــارهمأصـــل و قبيلـــة عربي

  ، وقضاعة من بني معد بن عدنان.الحجاز، ثم انتقلوا قبل اإلسالم شماًال إلى تخوم الشام

  :في: جمهرة أنساب العرب ه،٢٠٤الكلبي، المتوفى سنة ابن يقول النسابة 

  .)١(والعرف، وقضاعة" "... فولد معد بن عدنان: ِنزارًا، وقنصًا، وقناصة، وسنامًا،

يلحق بقبيلته ألنها بلده، ولكي  رغب في العودة إلى مكة بن كالب ُقَصيوتنبه إلى أن 
ولـيس علـى رأس جـيش فاتحـًا،  ،حاجـًا متخفيـاً  فرداً  ، وأنه دخلهاوينتسب آلبائه، ال ليغزوها

  .كما رأيت في فيلم الكذاب السرياني

                                                           

الكلبـي: جمهـرة النسـب، ) النسابة أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحـارث  ١
  م.١٩٨٦ه/١٤٠٧، تحقيق: دكتور ناجي حسن، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة األولى، بيروت ١٨ص
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، وخالفهــم مــع بــن كــالب ُقَصــي اجتمــاع بعــض قبائــل بنــي كنانــة حــول ثــم تنبــه إلــى أن
دث بعـــد أن اســـتقر ُقصـــي فـــي مكـــة وصـــاهر كبيـــر بنـــي حـــ بنـــي خزاعـــة، ثـــم غلبـــتهم لهـــم،

 حيــازة مفتــاح الكعبــةأجــل مــن كــان هــم هــذا خالفأن و خزاعــة، وبعــد أن أنجــب وكبــر أبنــاؤه، 
ال عالقــة لهــا باإلمبراطوريــة البيزنطيــة  خالصــة عربيــة وحــق الرفــادة والســقاية، وهــي مســألة

التـاريخي الـذي فـي سـيناريو فـيلم األكشـن  الكذاب السـريانيأدخلها التي  وأحالفها العسكرية
  ألفه.

  ُقريش: •
فقـد ويختلـق لهـا أصـوًال سـريانية، صـلتها بـالعرب، ، فلكـي يقطـع وأما عن قريش وأصلها

، ووضـع اسـمًا آخـرحور لهـا ، ثم بالسين ال بالشينأن يكتب اسمها الكذاب األصغر تعمد 
وكـــأن ، Qurais/Qarisهكـــذا: قريس/قـــارس معـــًا، مـــن كتابـــه االســـمين فـــي كـــل موضـــع 

  .السمها العربي المعروفاالسم المحور تصحيح 

زعـم الكـذاب الســرياني أن ، سـم ليتوافـق مـع سـيناريو الفـيلم الـذي يؤلفـهاالوبعـد أن عـدل 
ـــيس مـــن :جـــاء مـــنقـــريش  اســـم ـــة،  :قـــرس الســـريانية، ول قـــرس ســـريانية  :ألنقـــرش العربي

  وضائعة من السريانية.، و: قرش عربية وعربية

التـي بالمعاجم وكتب األنسـاب واألخبـار العربيـة  الكذاب في طريقه نحو غرضه أطاحو 
، أحـل محلهـا جميعـًا معجـم منـاو وأوردت تاريخهـا مفصـًال،  وتعـرف أنسـابها عاصرت قريشاً 

 ܐܘܓܢ ܥܩܘܒ ين منـاجيعقوب أو الكلدان ، ومطران ليكون سنده في الفبركة التي يفبركها

م، ومعجمـه الـذي جعلـه الكـذاب مـن مصـادره ١٩٢٩سـنة م، وتوفي ١٨٦٧ولد سنة  ܡܢܐ
عنوانــه: كــان و  م،١٩٠٠الموصــل ســنة ان فــي مطبعــة اآلبــاء الــدومنيك وطبعتــهوضــعه منــا 

روفائيـــل  الكلـــدان فـــي بيـــروت مطـــرانوقـــد أعـــاد طبعـــه  اآلراميـــين، لغـــة فـــي الـــراغبين دليـــل
  .كلداني عربيقاموس ، بعنوان: م١٩٧٥بيداويد سنة 

ـــا مـــن إن فـــي عمايـــة تلفيقـــه ويقـــول الكـــذاب األصـــغر قـــرس الســـريانية فـــي قـــاموس من :
األطـراف،  تـأثيره  تحـت تجتمـع الـذي والبـرد، بالتجمـد المـاء فيـه يـتقلص الذي معانيها البرد
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فلــو فرضــت أنــه ال يكــذب وينقــل مــن قــاموس منــا دون تزويــر، فــال عالقــة لمــا نقلــه بمعنــى 
لـيس مـن معـاني: قـرس يعنـي أن التجمـع اسم قريش، الذي يدل على التجمع، ألن ما نقلـه 

، فـي السـريانية وفـي العربيـة فالقارس ولكنه وصف لمظاهر تصاحب المعنى،في الحقيقة، 
  من عالماته، ال من معانيه. هو البرد فقط، وتجمد الماء أو اجتماع األطراف أيضًا،

  يقول ابن فارس، في معجم مقاييس اللغة:

  .)١(قرس: القاف والراء والسين أصل صحيح يدل على برد""

فلـن ويلفق وينسب لمعجـم منـا مـا لـيس فيـه، الكذاب األصغر يزور  حتى في هذه ولكن
نفسـها فـي الصـفحة التـي أحـال إليهـا ابـن نخبرك بما في معجم منا، بل إليك صورة العبـارة 

  :)٢(السريان من معجم منا

  
مـن  أن: قـرس، كمـا تـرى، هفيـالـذي المعاني في قاموس منـا مختصـرة ودون توسـع،  و ف

 تــرتبط بــالبرودة وتــدور حــول وهــي كلهــا معــانٍ ، تصــلبيــبس و وتجلــد و  معانيهــا: بــرد وجمــد
المعنـــى مـــن عنــده  الســرياني فأضـــاف الكــذاب، والتجمــع الجتمــاعبا هـــاوال عالقــة ل، آثارهــا

ســيناريو  فبركــة يوظفــه فــييقطــع صــلة قــريش بالعربيــة، و لكــي  ،الــذي يريــد أن يصــل إليــه
  وصلتها باإلمبراطورية البيزنطية.الفيدراتية عن قريش ه فيلم

ي مي بــن كــالب أول مــن ُســَصــأن قُ  ،كــاألزرقي وابــن ســعد ،نيالمــؤرخعلمــت مــن وقــد 
ثــم صــارت قريشــًا اســمًا لهــذه القبائــل المجتمعــة مــن قريشــًا، ألنــه جمــع قبائــل كنانــة حولــه،  

                                                           

  .٧٠، ص٥) معجم مقاييس اللغة، ج ١
أعاد طبعه: الدكتور روفائيل بيداويد، مطران بيروت  ،٧٠٥) المطران يعقوب أوجين منا: قاموس كلداني عربي، ص ٢

  م.١٩٧٥الكلدان، منشورات مركز بابل، بيروت،  على
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والــذي عنــد النســابين،  ،أمهــاتو ًءا آبــا، فإليــك نســب قــريش العربــيكنانــة ومــا انحــدر منهــا، 
  ليفتح الطريق لفيلمه الخيالي. ،بمعجم منا الكلداني أسقطه الكذاب السرياني

مصـعب ابن الكلبي في كتابه: جمهرة أنساب العرب، ونسـابة قـريش  يقول نسابة العرب
  بن عبد اهللا الزبيري، في كتابه: نسب قريش:

 وهـم وغـزوان، ومليكـًا، وملكـًا، وملكـان،فولد كنانة بـن خزيمـة: النضـر، وبـه يكنـى، "
 أسـد،: ألمهـم مـر، وٕاخـوتهم بـن تمـيم أخـت مـر بنت برة: وعمرًا، وعامرًا، وأمهم فرسان،
 بـــن ســـويد بنـــت هالـــة: كنانـــة، وســـعدًا، وعوفـــًا، ومجربـــة، وأمهـــم بـــن وحـــدال وأســـدة،
 بـن َبِلـي بـن هنـي بنـت فكيهـة واسـمها الـذفراء،: وأمـه كنانـة، بـن منـاة ، وعبـدالغطريف
ــن الحــاف بــن عمــرو ــد...  قضــاعة ب ــن النضــر وول ــة ب ــًا،: كنان ــد، مالك والصــلت،  ويخل
فولـد مالـك بـن النضـر: عـيالن ...  بـن قـيس بـن عمـرو بن عدوان بنت عكرشة: وأمهم

فهرًا، وأمه: جندلة بنت الحارث بن جدل بن عامر بن سعد بن الحارث بـن ُعضـاض بـن 
 بنـت ليلـى: مالـك بن فهر بني ، وأمغالبًا، والحارث، ومحارباً : مالك بن فهر ، فولدجرهم
 وتيمـًا، لؤيـًا،: فهـر بـن غالـب فولـد ... مدركـة بـن هـذيل بـن سـعد بـن تمـيم بـن الحارث
 وهمـا وعـامرًا، كعبًا،: غالب بن لؤي ، فولدكنانة بن النضر بن يخلد بنت عاتكة: وأمهما
 أبـي بنـي فـي نزلـوا عائذة، وهم وخزيمة،، بعمان نزلوا ناجية، بنو وهم وسامة،، البطاح
 بـن كعـب بنـت ماريـة: وأمهـم، همـدان فـي وهـم جشـم، وهـم والحارث،، شيبان من ربيعة
 الحـاف بـن عمـران بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن أسد بن اهللا شيع بن سرجَ  بن نيْ القَ 
 غالـب بنـت بسـرة: وأمـه، شـيبان بنـي فـي نزلـوا بنانة، وهم لؤي، بن وسعد، قضاعة بن
 بنــت وحشــية: وأمهمــا ،اً وهصيصــ مــرة،: لــؤي بــن كعــب فولــد...  خزيمــة بــن الهــون بــن

 سـعد بـن بجالـة بنت حبيبة: وأمه كعب، بن وعدي، مالك بن فهر بن محارب بن شيبان
 هند: وأمه كالبًا،: مرة فولد ... نزار بن مضر بن عيالن بن قيس بن عمرو بن فهم بن
 بـن إليـاس بـن مدركـة بن خزيمة بن كنانة بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن سرير بنت
 فولــد...  ســيل بــن ســعد بــن فاطمــة: وزهــرة، وأمهــا صــيًا،قُ : مــرة بــن كــالب ، وولــدمضــر

 بنـت ُحبـى: وأمهـم العـزى، وعبـدًا، وبـرة، الدار، وعبـد مناف، وعبد عبد: كالب بن يصَ قُ 
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 بــن منــاف عبــد فولــد ... خزاعــة مــن عمــرو بــن كعــب بــن ســلول بــن حبشــية بــن حليــل
وقالبـة، تـوأم، والمطلـب، وتماضـر،  شـمس، وهمـا وعبـد ،عمـرو واسـمه هاشـمًا،: قصي

عاتكة بنت مرة بن هالل بـن فـالح : سفيان، وأمهم وأم ،هالة واسمها األخثم، وحية، وأم
 عبـد: منـاف عبد بن هاشم فولد  ... بن ذكوان بن ثعلبة بن ُبهثة بن سليم بن منصور

 بـن عـامر بـن خـداش بـن لبيد بن زيد بن عمرو بنت سلمى: وأمهما المطلب، والشفاء،
 عبــد فولــد ... الخــزرج بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن اهللا تــيمبــن النجــار  بــن عــدي بــن غــنم

 واسـمه طالـب، وأبـا  ،مَ صـلى اهللا عليـه وسـل اهللا رسـول أبا اهللا، عبد: هاشم بن المطلب
 فاطمـة: وأروى، أمهـم وأميمـة، وعاتكة، ومـرة،  البيضاء، حكيم مناف، والزبير، وأم عبد
  .)٢()١(مخزوم" بن عمران بن عائذ بن عمرو بنت

مــن المــؤرخين لمــاذا ســميت قــريش بهــذا االســم، وعرفــت مــن النســابين وبعــد أن علمــت 
يقـول معنى كلمـة: قـريش وأصـلها اللغـوي، فهذا الذي زوره الكذاب السرياني، العربي ها نسب

  ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:

ــراء والشــين أصــل صــحيح يــدل علــى الجمــع والتجمــع، فــالَقرش: " ــرش: القــاف وال ق
  .)٣(، ويقولون: إن قريشًا سميت بذلك"يقال: تقرشوا إذا اجتمعواالجمع، 

ــــ الســـم قـــريش وأصـــله، وٕازاحتـــه الكـــذاب الســـريانيتحريـــف و  ـــل ـــ ش العربيـــةر : َق ــــ: َق رس ب
هـي كلهـا وكذبـه علـى معجـم منـا الكلـداني، اها، وتزويره لمعن ، وهي أيضًا عربية،السريانية

بــة ذَ كَ ال وجــود لــه فــي الســريانية التــي يــزعم ألن الجــذر: قــرش ، إليهــا حيــل لغويــة اضــطر
  أصل العربية!أنها السريان 

                                                           

  .٢٩-٢١النسابة ابن الكلبي: جمهرة النسب، ص ) ١
، عنــي بنشــره ١٧-١٠النســابة مصــعب بــن عبــد اهللا بــن مصــعب بــن ثابــت بــن عبــد اهللا بــن الزبيــر: نســب قــريش، ص)  ٢

الســوربون، سلســلة ذخــائر العــرب، دار وتصــحيحه والتعليــق عليــه: ليفــي بروفينســال، أســتاذ اللغــة والحضــارة العربيــة فــي 
  .م١٩٨٢المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

  . ٧١، ص٥) معجم مقاييس اللغة، ج٣
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، تـدليس مـن بـه حشـاه ومـا ألفـه الكـذاب السـريانيالتاريخي الـذي خيال واآلن إلى فيلم ال
 أجـــل مـــن ، كـــانةوقـــائع تاريخيـــ مـــن فبركـــه ومــا، لغويـــة حيـــل وأالعيـــبمـــا فعلـــه مـــن كــل و 

  .سريانيةميليشيا من قبيلة عربية إلى  اً قريشالتي حول فيها ، بك قصتهإخراجه وح

 اسـماً  يكـون أن يمكـن ال اً قريشـ :إنسـريان الكذاب بنـي بناًءا على أكاذيبه اللغوية، قال 
 فـي يعـرف مـا فـي يدخل، القبائل من تجمع هو الكلمة هذه عنه تعبر ما وأن، واحدة لقبيلة

 قبائــــل بهــــا المقصــــود وأن، Foedrati الحليفــــة بالقبائــــل الشــــرقية الرومانيــــة اإلمبراطوريــــة
  .سوريا في لإلمبراطورية الحليفة المسيحية العرب

ألنهـا تكونـت مـن اجتمـاع عـدة قبائـل فعـًال التجمـع واالجتمـاع، عنـي ي فأوًال: اسم: قريش
مـن علـى معناهـا ومن َثم فاسمها يـدل وكلها عربية، ، من بني كنانة حول ُقصي بن كالب

، أحالف عسكرية بيزنطيةأو  ،عن أصول غير عربية ال دليل عليها تخميناتحاجة لغير 
ذلــك خطــوة نحــو غرضــه  كــونيل ،، ولفــق ســيناريو فيلمــه مــن حولهــاع تخميناتــهولكنــه وضــ

  السريانية وليس قريشًا العربية.س/قارس قري القرءانزعم أن مصدر لغة الحقيقي، أال وهو 

، مصـــطلح يطلـــق علـــى أن قريشـــًا منهـــاالكـــذاب الســـرياني التـــي زعـــم  ،الفيـــدراتيوثانيـــًا: 
وضــعًا اإلمبراطوريــة عطيهــا تالبيزنطيــة، والتــي  الحليفــة لإلمبراطوريــةبائــل مجموعــة مــن الق

، أراضـــيها امتيــازات داخــلمـــنحهم خاصــًا، فــال هـــم مــن رعاياهــا، وال هـــي تســتعمرهم، بــل ت
  في حروبها. مدربةمعاونتها بقوات مقاتلة  حمايتها، في مقابل موتبسط عليه

 اإلمبراطوريــة كمنطقــة عازلــة م، تســتخدمهعســكريةت الميليشــيابه بالشــقبائــل أالفيــدراتي ف
Buffer Zone  السياسية والمنـافع االقتصـادية في مقابل االمتيازاتأعدائها، بينها وبين ،

أو داخــل  اإلمبراطوريــة مــن تخــومالولــذا كــان وجــود قبائــل الفيــدراتي محصــورًا فــي منــاطق 
  حدودها.

 لإلمبراطوريــــة قبائــــل الفرانكـــــا والشـــــمالية علـــــى التخــــوم الغربيــــةفيــــدراتي وأشــــهر هــــذه ال
Franks نــدالففــي شــمال غالــة، أو فرنســا القديمــة، وقبائــل ال Vandals  فــي شــبه جزيــرة
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، اســـتقرت فـــي الشـــام، فهـــي مجموعـــة قبائـــل أصـــولها عربيـــة فـــي الشـــرقالفيـــدراتي أمـــا 
في و ، ودخلت في أحالف اإلمبراطورية الرومانية الشرقية أو البيزنطيةواعتنقت المسيحية، 

كانــــت اإلمبراطوريـــة تســــتعين بهـــم فــــي حروبهـــا، وتســــتخدمهم مقابـــل الحمايــــة واالمتيـــازات 
اإلمبراطوريــة الساســانية فــي فــارس، وحلفائهــا مــن بينهــا وبــين عازلــة  ومنطقــةائط صــد حــك

  اللخميين في الحيرة.

هــــي والعالقــــات بــــين العــــرب والقبائــــل العربيــــة واإلمبراطوريــــة البيزنطيــــة قبــــل اإلســــالم، 
، أسـتاذ الدراسـات العربيـة واإلسـالمية فـي Irfan Shahidتخصص الدكتور عرفـان شـهيد 

مـن الطـراز لـيس و ، عربـي مسـيحي مـن فلسـطينمـؤرخ  جامعة جورج تاون األمريكيـة، وهـو
  .السرياني

فــي العالقــة ، أجــزاء خمســة فــي يقــع ،مؤلفــًا ضــخماً  وقــد وضــع البروفســور عرفــان شــهيد
منهــا جــزء عــن هــذه العالقــة فــي القــرن قبــل اإلســالم،  بيزنطيــة والعــربالبــين اإلمبراطوريــة 

وثالثـة أجـزاء عـن هـذه العالقـة فـي القـرن الرابع الميالدي، وجزء عنها فـي القـرن الخـامس، 
وفي موسوعته الضخمة هذه تعقب الـدكتور شـهيد العالقـة بـين بيزنطـة والمجتمـع السادس، 
 شـــهيد ظـــاهرةوفـــي كـــل قـــرن مـــن القـــرون الثالثـــة تتبـــع الـــدكتور  ،وقبائـــل العـــربالبيزنطـــي 
 مــن كــل جوانبهــا، و فــي كــل صــورها األحــالف بــين اإلمبراطوريــة والعــربتنــاول ، و الفيــدراتي

   .واالجتماعية والدينية، والتجارية واالقتصادية، والعسكرية السياسيةآثارها و 

الف حـــوفـــي مؤلفـــه الضـــخم، بكـــل أجزائـــه، حصـــر الـــدكتور شـــهيد ظـــاهرة الفيـــدراتي واأل
كانت في قرن ، فكل قبيلة منها عربية اإلمبراطورية البيزنطية في ثالث قبائلالعسكرية مع 

  .بيزنطةالف العسكرية مع حالمسيطر على األمن القرون الثالثة هي الطرف العربي 

فـــي الجـــزء الخـــاص بالعالقـــات فـــي القـــرون الثالثـــة،  الفيـــدراتي العربيـــةائـــل هـــذه هـــي قبف
  :الميالديالبيزنطية العربية في القرن الرابع 

 هـي التنوخيـونسـيطرت علـى الفيـدراتي فـي القـرون الثالثـة،  هناك ثالث مجموعات"
Tanukhids ، وبنــو ســليحSalihids والغساســنة ، Ghassanid ، ووجــود فيــدراتي
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ؤكدة، وكـان التنوخيـون أول مجموعـة عربيـة تـدخل فـي معربية في القرن الرابع حقيقة 
  .)١(خدمة بيزنطة وتتحالف معها"

عرفــان شــهيد، علــى ل Ralf Scharf ردًا علــى انتقــاد المــؤرخ األلمــاني رالــف شــارفو 
وصــف القبائــل العربيــة المتحالفــة مــع بيزنطــة، وهــو فــي اســتخدامه مصــطلح الفيــدراتي فــي 

الـدكتور خصـص رومـا، الفـة مـع حاألصل مصـطلح لوصـف القبائـل الغربيـة األوروبيـة المت
لشـرح  مـن األجـزاء الثالثـة الخاصـة بـالقرن السـادس،، عرفان شهيد قسـمًا مـن الجـزء الثـاني

ذا النـــوع مـــن ا فـــي وصــف هـــلهـــ مهااســتخدبيـــان صـــحة ، و وتاريخهــا معنــى كلمـــة الفيـــدراتي
مستدًال باستخدام الوثائق البيزنطية للكلمة في وصـف القبائـل العالقة بين العرب وبيزنطة، 

ـــدراتي  حصـــر الـــدكتور شـــهيد أعـــادومـــرة أخـــرى العربيـــة المتحالفـــة معهـــا،  ـــل الفي فـــي القبائ
  الثالثة:

فــي القــرون الثالثــة التــي ســبقت ظهــور اإلســالم والفــتح العربــي فــي القــرن الســابع "
التنوخيون في القرن الرابع، مجموعات عربية متتابعة، وظفت بيزنطة في خدمتها ثالث 

 ، وفـي األجـزاء الخمسـةوبنو سليح في القرن الخامس، والغساسنة فـي القـرن السـادس
وهـو التي خصصتها لهم من هذه السلسـلة اسـتخدمت مصـطلح الفيـدراتي فـي وصـفهم، 

 Ralf Scharfوصـــف صـــحيح، وفـــي دراســـته عـــن الفيـــدراتي انتقـــد رالـــف شـــارف 
لفيدراتي في وصف هذه المجموعات في الشرق، وهو ما يستدعي مصطلح الاستخدامي 

  .)٢(بعض اإليضاحات ..."

الــدكتور فــي مؤلفــات مطلقــًا  وبيزنطــة قــريشعالقــة عســكرية وال سياســية بــين ال وجــود لو 
  .اإلمبراطورية البيزنطيةشهيد التي تتبع فيها ظاهرة األحالف العسكرية العربية مع عرفان 

، حيـث ترحـل قوافـل مكـة إلـى كانت تنحصر في رحلة الشـام مكة وبيزنطة العالقة بينف
 فـــي، التـــي تقـــع ضـــمن مـــا يعـــرف صـــرىالقوافـــل مدينـــة بُ حـــد هـــذه الشـــمال للتجـــارة، وكـــان 

                                                           

1 ) Irfan Shahîd: Byzantium and the Arabs in the Fourth Century, P398, Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, 1984. 
2 )  Irfan Shahîd: Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, Vol.II, Part2, Preface, 
Pxvii, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2009. 
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ـــة ـــة البيزنطيـــة  اإلمبراطوري ، أو البتـــراء العربيـــة Provincia Arabiaبالمقاطعـــة العربي
Arabia Petraea، بــين المقاطعــة الســورية فــي  متــد علــى طــول نهــر األردن،وكانــت ت

األطــراف الشــمالية لجزيــرة الشــمال والمقاطعــة المصــرية فــي الغــرب، وتحــدها مــن الجنــوب 
، علــى بعــد عــان جنــوب األردنمَ فــي منطقــة ، ومكانهــا اآلن ومركزهــا مدينــة البتــراءالعــرب، 
  .)•(مانكيلو متر إلى الجنوب من عَ مائتي حوالي 

صــرى التـــي كانـــت تنتهـــي إليهـــا قوافـــل مكـــة، فتبيـــع وتشـــتري، وتـــؤدي فيهـــا الضـــرائب وبُ 
بعـــد ســـهل حـــوران جنـــوب ســـوريا، وعلـــى تقـــع فـــي ، لإلمبراطوريـــة، وال يســـمح لهـــا بتجاوزهـــا

  .إلى الجنوب مشقمن دحوالي مائة وخمسين كيلو مترًا 

انعــدام العالقــات السياســية والعســكرية بــين بيزنطــة وقبائــل العــرب جنــوب تخــوم الشــام و 
زور كــذاب يؤكــده لــك المــؤرخ جــواد علــي الــذي  ،، ولــيس مــع قــريش فقــطوالمقاطعــة العربيــة
صـي بـن كـالب مـن سـياقها، وزعـم أنهـا دليـل علـى أن وبتـر عبارتـه عـن قُ السريان كالمـه، 

ليســتدل بهــا ضــمن  جــواد علــي أوردهــاقريشــًا فيــدراتي وغــزت مكــة بمعاونــة بيزنطــة، بينمــا 
  دالئل أخرى على ضعف قريش السياسي والعسكري قبل اإلسالم.

  يقول جواد علي:

لم تتغيـر ولـم تتبـدل عمـا كانـت  إن حدود اإلمبراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب"
وهي بصورة عامة الحدود الجنوبيـة للمقاطعـة العربيـة، وكانـت عليه في زمان الرومان، 

مـن المـؤرخين  للمقاطعة العربية في خلـيج القلـزم ... ولـم يشـر أحـد لهم الجرز المقابلة
ولعـل محاولـة  المعاصرين للبيزنطيين إلى تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العـرب ...

أبرهة االستيالء على مكة كانت خطة سياسية عسكرية للبيزنطيين ترمي إلـى االسـتيالء 
ا عـدا ذلـك مـن معلى الشقة التي تفصل بين الروم والحكم الحبشي في اليمن ... أما في

السياســـية  مجزيـــرة العـــرب فلـــم يكـــن للبيـــزنطيين تـــدخل فعلـــي، ولهـــذا انفـــردت فعاليـــاته

                                                           

  وحدودها في ملحق الصور. لبيزنطية) انظر خريطة لموقع المقاطعة العربية من اإلمبراطورية ا ••••
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عرب النازلين في األرضين التي خضعت لحكمهم وسلطانهم، ومع عـرب والعسكرية مع ال
  .)١(بادية الشام وعرب العراق"

 مسيحية قريش، فلو كانت ينقض فيلم الكذاب السرياني دليل آخرعلي جواد في كالم و 
، ولــو لمــا غزاهــا أبرهــة، وهــو حــاكم الــيمن باســم مملكــة أكســوم الحبشــية المســيحيةســريانية 

جـرؤ علــى غزوهـا وهــي لبيزنطـة، حتــى لـو كانــت غيـر مسـيحية، لمــا  حليفــة كانـت فيدراتيـة
  أكسوم نفسها كانت حليفة لبيزنطة. ةمملكفي حماية اإلمبراطورية، فضًال عن أن 

بــل إن جــواد علــي يــذهب فــي مواضــع مختلفــة مــن كتابــه إلــى أن غــزو أبرهــة ومملكــة 
كـان بإيعـاز ، وكعبتها مقصـد حجهـمديانتهم ور ح، وهي مركز تجارة العرب ومأكسوم لمكة

الشـام اإلمبراطوريـة، وتفصـل بـين قبائـل جسـم تقطـع لتزيل العقبة العربية التي من بيزنطة، 
  الحليفة لها في الشمال ومملكة أكسوم في اليمن الموالية لها في الجنوب.

������¹في سورة الروم: قوله تعالى بكذاب السريان استدل وثالثًا:  �̧¶�¹� �̧¶�¹� �̧¶�¹� �̧¶
ºººº������������½�¼�»½�¼�»½�¼�»½�¼�»كانـــت مكـــة ، وقـــال إن هـــذا الفـــرح دليـــل علـــى أنعلـــى أن قريشـــًا فيـــدراتي������������ 

  .على الفرس الحليفة لها عسكرياً  ، وأن فرحها كان النتصار بيزنطةسريانية مسيحية

تــدليس وأكاذيــب ملفوفــة فــي بطــن بعضــها، ، كمــا تعــودت منــه، ومـا قالــه كــذاب الســريان
، وألنـــه أعجمـــي أعجمـــيأن الكـــذاب عربـــي و  القـــرءان أنومـــا فهمـــه مـــن اآليـــة دليـــل علـــى 

  عربي فهو ال يستطيع فهم آياته وال إدراك معانيها. القرءانو 

فــي  ونزولهــا كــان فاآليـة، كمــا تــرى مــن نصـها، تخبــر عــن فــرح المــؤمنين ولـيس قريشــًا،
ن قـريش ومـن ن هـاجروا إلـى المدينـة ِمـهـم َمـ ،فـرحهمالمؤمنين الذين تخبر عـن  لكن ،مكة

، كــان فــارس فــية ساســانيمبراطوريــة الاإل علــىأو بيزنطــة لــروم انتصــار اغيــر قــريش، ألن 
ــــــدما ــــــر  عن ــــــا  آســــــيا الصــــــغرى ودخــــــل هرقــــــلاإلمبراطــــــور عب آذربيجــــــان، ودمــــــر كلورومي

Clorumia هـر داري مِ  أكبـر، موطن زرادشت، ثـم  أحـرقDare Mehr لنـار،ل، أو دار 
أكبر معابد الديانة  الساسان،، دار نار الملوك Azar Goshnasp  وهي آزار جوشناسب

                                                           

  .٦٣١، ٦٥٧، ص٨ج ) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ١
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واسـتيالئهم علـى صـليب  م،٦١٤، سـنة ردًا علـى إحـراق الفـرس لكنيسـة القيامـةالزرادشتية، 
  .)١(الصلبوت، الذي يعتقدون أنه الذي صلب عليه المسيح

، آزار جوشناسـب هـرلـداري مِ  هٕاحراقـإلـى آذربيجـان، وتـدميره لكلوروميـا، و  لدخول هرقو 
الثانية بعد هجرة النبـي عليـه الصـالة والسـالم مـن مكـة  سنةالم، وتوافق ٦٢٤كان في سنة 
  إلى المدينة.

ونصـــر اهللا لـــيس انتصـــار الـــروم علـــى بنصـــر اهللا، وفـــرح المـــؤمنين، كمـــا تـــنص اآليـــة، 
  نصًا:بالكفر  القرءانالفرس، وقد وصفهم 

����b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a�   ).٧٣(المائدة:  ����}�|�{�~�_̀�

ـــهالمـــؤمنين عـــز وجـــل  نصـــر اهللا الـــذي يبشـــر ـــى  ،أنهـــم ســـيفرحون ب هـــو انتصـــارهم عل
  التي فرق بها عز وجل بين الحق والباطل. المشركين في غزوة بدر،

  فإذا تساءلت: كيف وغزوة بدر ال ذكر لها في اآليات، فإليك أوًال نص اآليات كامًال:

������~�}��~�}��~�}��~�}������������©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���������¯�®�¬�«�ª�¯�®�¬�«�ª�¯�®�¬�«�ª�¯�®�¬�«�ª
º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°º�¹� �̧¶�µ� �́³�²�±�°º�¹� �̧¶�µ�   ).٤-٢(الروم:  .����������������³�²�±�°́�

قراءتهــا العــابرة، فاآليــات تخبــر عــن شــيئين ولــيس عــن شــيء واحــد، كمــا قــد يبــدو عنــد 
فالشيء األول هو غلبة الروم للفـرس بعـد أن كـانوا قـد ، وكما فهم كذاب السريان األعجمي

، والثــاني هــو أن غلبــة الــروم لفــارس ســتكون فــي الزمــان نفســه الــذي يفــرح فيــه لبــوا مــنهمغُ 
  بنصر اهللا لهم.المؤمنون 

هـو و ما تخبر عنه اآليات هو اقتـران غلبـة الـروم للفـرس بنصـر اهللا للمـؤمنين فـي بـدر، 
نفسها التي وقعت سنة الكان في  آزار جوشناسب هرفإحراق هرقل لداري مِ ما حدث فعًال، 
ه، ٢رمضــان ســنة شــهر فغــزوة بــدر كانــت فــي بــل وفــي الشــهر نفســه، ، فيهــا غــزوة بــدر

                                                           

1 ) Walter Emil Kaegi: Heraclius, Emperor of Byzantium, P127, Cambridge University 
Press; April 21, 2003. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ١٩٧ ~ 

 

، الملـوك الساسـان هـرهرقـل داري مِ  اأحـرق فيهـالتـي  نفسـهاالسـنة نفسـه مـن الشهر  يوافقو 
  م.٦٢٤وهو شهر مارس سنة 

  مكة: •
كـل مـا حشـاه مـن ، و الكـذاب السـريانيفـيلم  مـنبقي أن نصل بك إلى الغـرض الحقيقـي 

وغرضــه الحقيقــي  بــه مــن تلفيــق ووقــائع لــم تحــدث وأحــداث جــاء بهــا مــن خيالــه الســرياني،
لخــص مــا  ، وفيــهResumeالبــاب األخيــر فــي كتابــه، وعنوانــه: عــود علــى بــدء تعرفــه مــن 

فيقـول فـي فقـرة  فـي فقـرات مـوجزة، اكتابـه كلهـأبواب كل باب من وصل إليه من نتائج في 
  :The Language of the Koran القرءانعنوانها: لغة 

بأنهـا لغـة  القـرءانف لغة عر قد أوضحت هذه الدراسة أنه بما أن الروايات العربية تُ و "
 ساكني مكة، فالبـد أن تكـون هـذه اللغـة هجينـًا مـن اآلراميـة والعربيـة ،Qurais قريس

Aramic-Arabic Hybrid افتراض أن مكـة كانـت فـي األصـل ، وهو ما يدعونا إلى
 وجــذره الــذي ال يمكــن تفســير أصــلهمســتوطنة آراميــة، ويؤكــد ذلــك اســم مكــة نفســها، 

، الــذي يعنــي: دنــا أو مــك :الجــذر اآلرامــي الســرياني مــن ، لكــن إذا بــدأنابالعربيــة
: الـدنيا مكتا، وتعني مكا، ومؤنثه: ، فسوف نجد النعت المذكر:انخفض

الوصف يعنـي منطقـة منخفضـة أو تقـع فـي بطـن واد، وهـو  اهذ أو السفلى، وطبوغرافياً 
  .)١(تمامًا على مكة"ما ينطبق 

ومـا غرضـه قـريش السـريانية الفيدراتيـة حليفـة بيزنطـة، فهل فهمـت اآلن لمـاذا ألـف فـيلم 
  ؟من كل ما حشاه به من أكاذيب لغوية وما فبركه من وقائع تاريخية

مـــن  القـــرءانزعـــم أن النبـــي، وهـــو فـــي غـــرب جزيـــرة العـــرب، ألـــف ألن منجانـــا الكـــذاب 
وبينــه وبينهــا مــا يربــو وهــو لــم يطأهــا، ، فــي كنــائس بــالد النهــرينصــلوات الكلــدان الشــفوية 

أكذوبـة أن بورج وفطن إلـى نفجاء الكذاب األصغر لوكسعلى األلف وخمسمائة كيلو متر، 
أحـــد إال إذا كـــان مـــن الطـــراز الســـرياني، أو مـــن البشـــر منجانـــا واهيـــة ويســـتحيل أن يقبلهـــا 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P327. 
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ي بـن كـالب  النبطـي وقـريش ، وألف فـيلم ُقَصـأكذوبة منجانا الكذاب األصغر دلعفالبقر، 
 مـا يربـو علـى األلـف كيلـو متـر، مـن السريانية، وحـرك أحـالف بيزنطـة العسـكرية الفيدراتية

الـزعم أن يـتمكن مـن فيقرب المسافة بين النبي والسريان،  تخومها في الشام إلى مكة، لكي
  .القرءانالسريانية هي لغة 

مكـة ال جـذر  :مـن أن علـى أن مكـة مسـتوطنة آراميـة، كـذاب السـرياناستدل به أما ما 
 فهــو، يهــاوهــو مــا ينطبــق عل، ومعناهــا: المكــان المــنخفض وأنهــا ســريانيةفــي العربيــة،  الهــ

  .للغة والتاريخ تزوير للجغرافيا والطبوغرافيا يستكمل به تزويره

 موجـود فـي العربيـة والسـريانية، ولكـن معنـاه فـي هـذه غيـر معنـاه فـي  فأوًال: الجـذر: مـك
  تلك.

ه دور فــي أصــليــ ِكــك بكســر الكــاف األولــى،ينطــق: مَ ، و الســرياني ܡܟــܟ  كّ : َمــوالجــذر
اســــــتخدامه للداللــــــة علــــــى ، و المعنــــــوينخفــــــاض االأو ، والضــــــعة تواضــــــع والتــــــذللال حــــــول

 معنى زائـد فـي ، بمعنى المكان أو األرض المنخفضة،الجغرافي أو الطبوغرافياالنخفاض 
بـــين البرهـــان فـــي المقارنـــة  هـــاكف، ومعاجمهـــا جـــود لـــه فـــي الســـريانية القديمـــةال و و ، الجـــذر

  .نموذج من القواميس الحديثة وآخر من المعاجم القديمة

وهــو قــاموس : اللبــاب، لــألب جبرائيــل القرداحــي، فهــو قــاموسفأمــا القــاموس الحــديث، 
صــــدر عــــن المطبعــــة الكاثوليكيــــة لآلبــــاء اليســــوعيين، فــــي بيــــروت، ســــنة ســــرياني عربــــي 

وقسـم كـل صـفحة طـوًال إلـى قسـمين، فكـل صـفحة ورتبه القرداحي في صفحات، ، م١٨٩١
  .ن متجاورانانهر 

، وفــي بــاب المــيم، خصــص األب جبرائيــل القرداحــي أربعــة أنهــر كاملــة للجــذر:
، تــدور حــول االنخفــاض المعنــوي وهــي كلهــا معــانٍ ومــا اشــتق منــه، ومعانيهــا، ، كمِكــمّك/

  :فإليك بعضها
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...  تطـامن فـالن وتطأطـأ... وضـع الرجـل وذل ...  كان دونـه وصـغر عنـه: "
ــى كــذا وافترشــه ــذليل  : ... ... وضــع نفســه وتواضــع  انــبطح عل الوضــيع وال

    .)١(وضيعة وذليلة ودنيئة وحقيرة": والواحدة:والدنيء والحقير، 

يــرتبط بالضــعة والتواضــع،  ســريانيةاألصــلي فــي المِكــك /مــكّ وكمــا تــرى، معنــى الجــذر: 
ولــم يــورد القرداحــي داخــل ، بالذلــة والــدناءة والحقــارةوصــف  ،والنعــت: مكــا، ومؤنثــه: مكتــا

يـوحي أن للجـذر أو مشـتقاته عالقـة شـيئًا  كمِكـمّك/التي خصصها للجـذر:  األنهر األربعة
  أن:في نهاية كالمه إلى باألماكن أو االنخفاض الطبوغرافي سوى أنه أشار 

ــــــــــان وطــــــــــيء، و " ــــــــــا:: مك ــــــــــن كيف ــــــــــالم ب ــــــــــي ك ف
  .)٢(، أي: التي كانت أوطأ منه"

االنخفــاض فــي البقعــة أو المكــان لــيس مــن معــاني الجــذر،  ومعنــى كــالم القرداحــي أن
لكلمـة دخـل إلـى لسـتخدام هـذا اال فـتفهم مـن ذلـك أنولكن بـن كيفـا اسـتخدمه بهـذا المعنـى، 

  .اكيفعن طريق بن السريانية 

عــن األصــل الســرياني الســم  جــة فــي نقــض مــزاعم كــذاب الســريانومــا قالــه القرداحــي حُ 
، كمِكـمّك/معنـى االنخفـاض فـي المكـان للجـذر:  إلـى السـريانيةأدخل فبن كيفا الذي  ،مكة
بعـد م، ٨١٣ه/١٩٨ يفـا، الـذي ولـد سـنةمطران الكلدان في الموصل مار موسى بـن كِ هو 

هـذا تسـمية مكـة باسـمها ع وثمـانين سـنة، وبعـد سـبو  مائـةوفاة النبي عليه الصالة والسـالم ب
  ألف سنة!!نحو ب

القرداحــي، وهــو أســتاذ الســريانية فــي الجامعــة  ويؤكــد لــك صــحة مــا قالــه األب جبرائيــل
معــاجم الســريانية القديمــة ال ذكــر أن بورج، نالبابويــة، وأعلــم بهــا مــن كــذاب الســريان لوكســ

                                                           

، ٥٢-٥٠، ص٢، جالسريانية الكلدانيةئيل القرداحي الحلبي اللبناني: اللباب، وهو كتاب في اللغة اآلرامية ا) األب جبر  ١
  م.١٨٩١المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، بيروت، 

  .٥٢، ص٢، جاللباب، وهو كتاب في اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية)  ٢
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شــــــتقاته بــــــالمعنى الجغرافــــــي أو مأو أي مــــــن  كمِكــــــمّك/فيهــــــا مطلقــــــًا الســــــتخدام الجــــــذر: 
  الطبوغرافي.

 الكنيســة الشــرقية مطــرانو ، البرهــان الــذي أخبرنــاك عنــه فــي معجــم إمــام الســريانفإليــك 
، ومعجمــــــه طبعــــــه م٩٦٣/ه٣٦٢المتــــــوفى ســــــنة ، بــــــار بهلــــــولوفقيــــــه الســــــريانية األكبــــــر 
في ثالثـة مجلـدات، فـي  ،الفرنسيةشروح بمع  Rubens Duvalالمستشرق روبنس دوفال 

  .م١٨٨٦، سنة باريس

  :مِكك/مكّ هذا هو كل ما في معجم بار بهلول عن الجذر: 

  .) ١(": الوضيع الذليل(مكا) : وضيع، )ك(مكِ "

، لـم يكـن كمِكـمّك/ذلك أن المعنى الذي أدخله موسى بـن كيفـا علـى الجـذر:  فتفهم من
  بستين سنة. اشائعًا ولم يصل إلى بار بهلول الذي توفي بعد وفاة بن كيف

ِكك لـم يكـن يسـتخدم فـي السـريانية القديمـة بمعنـى مَ مّك/ويزيدك تأكدًا ويقينًا أن الجذر: 
االنخفــــاض فــــي المكــــان، أن الجــــذر موجــــود مــــع مشــــتقاته فــــي الِبشــــيطا، نــــص الســــريانية 

، وال اســتخدام لــه فيهــا مطلقــًا بمعنــى االنخفــاض والتــذلل المقــدس، بمعنــى التواضــع واللــين
  الجغرافي.

في اإلصـحاح الثـامن عشـر مـن  ،على لسان المسيح عليه السالمعبارة  في فإليك دليالً 
  :، في البشيطاسفر متى

ܝــܠ    ܰܡــܢܰܡــܢܰܡــܢܰܡــܢ" ܝــܠܳܗ݂ܟܺ ܝــܠܳܗ݂ܟܺ ܝــܠܳܗ݂ܟܺ ــ݂ܟ     ܳܗ݂ܟܺ ــ݂ܟ ݁ܕܡܰܡ݁ܟܶ ــ݂ܟ ݁ܕܡܰܡ݁ܟܶ ــ݂ܟ ݁ܕܡܰܡ݁ܟܶ ــܗܰܢ݂ܦܶܫــܗ    ݁ܕܡܰܡ݁ܟܶ ــܗܰܢ݂ܦܶܫ ــܗܰܢ݂ܦܶܫ ــܐ    ܰܐܝــ݂ܟ ܰܐܝــ݂ܟ ܰܐܝــ݂ܟ ܰܐܝــ݂ܟ     ܰܢ݂ܦܶܫ ــܐܳܗܳܢ ــܐܳܗܳܢ ــܐܳܗܳܢ ــܐ    ܳܗܳܢ ــܐܰܛܠܳܝ ــܐܰܛܠܳܝ ــܐܰܛܠܳܝ ــܗܶܘܐ    ܽܗܘܽܗܘܽܗܘܽܗܘ    ܰܛܠܳܝ ــܗܶܘܐܶܢ ــܗܶܘܐܶܢ ــܗܶܘܐܶܢ ݂ܒ     ܶܢ
ܰ
݂ܒ ܪ
ܰ
݂ܒ ܪ
ܰ
݂ܒ ܪ
ܰ
ܐ    ܪ ــܘ݂ܬܳ ܐ݁ܒܰܡܠ݁ܟܽ ــܘ݂ܬܳ ܐ݁ܒܰܡܠ݁ܟܽ ــܘ݂ܬܳ ܐ݁ܒܰܡܠ݁ܟܽ ــܘ݂ܬܳ     ݁ܒܰܡܠ݁ܟܽ

ܫܰܡܳܝܐ ܫܰܡܳܝܐ݁ܕܰ ܫܰܡܳܝܐ݁ܕܰ ܫܰܡܳܝܐ݁ܕܰ   .)٢("݁ܕܰ

   وهذه هي ترجمتها العربية الرسمية:

                                                           

1) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.1, P1077, E Pluribus Codicibus Edidit 
Notulis Instruxit: Rubens Duval, Collection Orientale, Tomus Primus, Paris, MDCCCCI. 
2 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ 
http://dukhrana.com. 
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 َمَلُكــوتَ  تَــْدُخُلوا َفَلــنْ  اَألْوَالدِ  ِمْثــلَ  َوَتِصــيُروا َتْرِجُعــوا َلــمْ  ِإنْ : َلُكــمْ  َأقُــولُ  اَْلَحــق ":َوَقــالَ "
  .)١("السَماَواتِ  َمَلُكوتِ  ِفي اَألْعَظمُ  َفُهوَ  اْلَوَلدِ  هَذا ِمْثلَ  َنْفَسهُ  َوَضعَ  السَماَواِت، َمنْ 

݂ܟ  وكلمة: مِكك ݂ܟ ܡܰܡ݁ܟܶ ݂ܟ ܡܰܡ݁ܟܶ ݂ܟ ܡܰܡ݁ܟܶ   في النص العربي.وضع في نص البشيطا، موضعها كلمة:  ܡܰܡ݁ܟܶ

فــي عبــارة علـــى لســان القــديس بـــولس، مــن رســالته الثانيـــة إلــى أهـــل  وٕاليــك دلــيًال آخـــر
  كورنثوس:

ܠܳܡܐ    ܰܐܘܰܐܘܰܐܘܰܐܘ" ܠܳܡܐ݁ܕܰ ܠܳܡܐ݁ܕܰ ܠܳܡܐ݁ܕܰ ܘ    ݁ܕܰ
ܽ
ܠ ܘܰܡܣ݁ܟܳ
ܽ
ܠ ܘܰܡܣ݁ܟܳ
ܽ
ܠ ܘܰܡܣ݁ܟܳ
ܽ
ܠ ݂ܬ     ܰܡܣ݁ܟܳ

ܶ
݂ܬ ܰܐܣ݁ܟܠ
ܶ
݂ܬ ܰܐܣ݁ܟܠ
ܶ
݂ܬ ܰܐܣ݁ܟܠ
ܶ
݂ܬ     ܰܐܣ݁ܟܠ ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ ܘܢ    ܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝ    ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ

ܽ
ܐ݈ܢ݁ܬ ܘܢ݁ܕܰ
ܽ
ܐ݈ܢ݁ܬ ܘܢ݁ܕܰ
ܽ
ܐ݈ܢ݁ܬ ܘܢ݁ܕܰ
ܽ
ܐ݈ܢ݁ܬ ܝܽܡܘܢ    ݁ܕܰ

ܺ
݁ܬܪ ܝܽܡܘܢ݁ܬܶ
ܺ
݁ܬܪ ܝܽܡܘܢ݁ܬܶ
ܺ
݁ܬܪ ܝܽܡܘܢ݁ܬܶ
ܺ
݁ܬܪ ܢ    ݁ܬܶ ܢܘܰܡ݁ܓܳ ܢܘܰܡ݁ܓܳ ܢܘܰܡ݁ܓܳ     ܰܐ݂ܟܪܶܙ݂ܬ ܰܐ݂ܟܪܶܙ݂ܬ ܰܐ݂ܟܪܶܙ݂ܬ ܰܐ݂ܟܪܶܙ݂ܬ     ܘܰܡ݁ܓܳ

ܗ    ܠ݂ܟܽܘܢܠ݂ܟܽܘܢܠ݂ܟܽܘܢܠ݂ܟܽܘܢ ܪ݂ܬܶ ܗܣ݂ܒܰ ܪ݂ܬܶ ܗܣ݂ܒܰ ܪ݂ܬܶ ܗܣ݂ܒܰ ܪ݂ܬܶ ܳܗܐ    ܣ݂ܒܰ
ܳ
ܐܠ ܳܗܐ݁ܕܰ
ܳ
ܐܠ ܳܗܐ݁ܕܰ
ܳ
ܐܠ ܳܗܐ݁ܕܰ
ܳ
ܐܠ   .)٢("݁ܕܰ

  وترجمتها الرسمية:

ــْأتُ  َأمْ " ــةً  َأْخَط ــتُ  ِإذْ  َخِطي ــيْ  َنْفِســي َأْذَلْل ــوا َك ــُتْم، َتْرَتِفُع ــي َأْن ــْرُتُكمْ  َألن ــا َبش اًن ــلِ  َمج  ِبِإْنِجي
  .)٣("اِهللا؟

݂ܬ وكلمة:  ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ : مـن الجـذر )•(فعـل تـاموهـي  ،كيـتوتنطـق: دمَ  ، في الـنص السـرياني،݁ܕܰܡ݁ܟ݂ܟܶ
  في النص العربي. أذللتمِكك، يقابلها كلمة: 

ليس سوى عنده وما يتظاهر بأنه فقيه في السريانية،  إن كذاب السريان قد تقولوثانيًا: 
الســريانية الحقيقــي  فقيــهمطالعــة قواميســها، كمــا حكــم عليــه نــه مــن مك إلمــام ســطحي بهــا ي

علمــه بتــاريخ عــدم و حــال ضــعف مســتواه فــي الســريانية فربمــا البروفســور فرانســوا دي بلــوا، 
مِكـك بمعنـى االنخفـاض الطبـوغرافي مّك/بينـه وبـين أن يـدرك أن اسـتخدام الجـذر: ألفاظهـا 

  تاريخيًا والحق على تسمية مكة باسمها. في مستوى األرض استخدام حديث

وكل مواهبـه فيهـا تنحصـر فـي قدرتـه الفائقـة  ،ونقول لك: نعم هو ضعيف في السريانية
م ال جالشـديدة فـي نسـبتها لمعـاجـرأة الثـم  لهـا،يسـت ل للكلمـات معـانٍ اخـتالق و  على الفبركـة

                                                           

  .٤- ٣: ١٨) متى:  ١
ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ  ( 2  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ  
http://dukhrana.com. 

 .٧: ١١) كورنثوس الثانية:  ٣
  ) الفعل التام هو الذي يدل على حدوث الفعل في الماضي واستمراره في الحاضر. ••••
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فكيـف ، ، ولكن هل هو ضعيف أيضًا في الجغرافيا والطبوغرافيا والجيولوجيـاوجود لها فيها
  ؟ويمكنه بالضغط على زر أن يعرف هل مكة منخفضة أم مرتفعة

بعـد أن إذ بتزويـر الجغرافيـا والطبوغرافيـا،  التـاريخو فكذاب السريان استكمل تزويـره للغـة 
مِكـــك، وبعـــد أن أســـقط أن اســـتخدامه مّك/جـــاء مـــن الجـــذر الســـرياني: مكـــة زعـــم أن اســـم: 

بقـرون،  بمعنى االنخفاض فـي المكـان أو البقعـة تطـور حـدث فيـه بعـد تسـمية مكـة باسـمها
هــذه التســمية بهــذا االســم مــن هــذا الجــذر كانــت ألن مكــة أن  هقــرطس مــن يخــاطبهم بزعمــ

  منخفضة أو تقع في بطن واد.

ه، كاذيبـهواه وأ واالرتفاعاالنخفاض في تحديد ه مقياسمكة عند الكذاب منخفضة ألن و 
وصـف أي بلـدة أو بقعـة بأنهـا مرتفعـة أو أن  سـتجد فإذا ذهبت إلى أي كتاب في الجغرافيا

  .قياسًا إلى سطح البحربتحديد مستواها منخفضة يكون 

 بيئـــة، عنوانهـــا: الأكاديميـــةفـــي دراســـة هـــذا هـــو وصـــف مكـــة الجغرافـــي والطبـــوغرافي، ف
لألســتاذة دراســة فــي الجغرافيــا الطبيعيــة لمنطقــة الحــرم الشــريف، ، المكرمــة الطبيعيــة لمكــة

  على درجة الماجستير: هي األطروحة التي حصلت بهارقية حسين سعد نجيم، و 

، وقـد هـا الشـرقي أعلـى مـن الغربـيؤ جز  ،مكة عبارة عن هضبة شـبه دائريـة الشـكل"
، فتحولت إلى كتـل وقمـم الهضبة تقطعًا شديدًا بواسطة األودية واالنكساراتتقطعت هذه 
ــال ــرة مــن الجب ــة الصــغيرة والكبي ــد مــن األودي ــدر  تتخللهــا العدي ــاع يق ... وبمتوســط ارتف

  .)١(عن مستوى سطح البحر"متر  ٣٠٠:ـب

، ولكــن بهــا مجموعــة مــن األوديــةكمــا زعــم كــذاب الســريان، فــي بطــن واد، يســت ل مكــةف
صـلبة، ترتفـع عــن  جرانيتيـة صــخريةهضـبة  ،بوديانهـا وجبالهـا كلهــا، ، ومكـةوثمانيـة جبـال
وارتفاع الجزء الغربي من هـذه الهضـبة عـن سـطح البحـر يتـراوح بـين مـائتين ، سطح البحر

قلـب مكـة، أو و أربعمائـة متـر،  ارتفـاع جزئهـا الشـرقي متوسـطومائتين وخمسين مترًا، بينما 

                                                           

الشـريف،  الحـرم لمنطقـة الطبيعيـة الجغرافيـا فـي دراسـة، المكرمـة لمكة الطبيعية البيئة نجيم: سعد حسين رقية ألستاذةا ) ١
 م.١٩٩١ه/١٤١٢، رسالة ماجستير، كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى، ٥٩، ٦١ص
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بمقــدار ثالثمائــة وثالثــين البحــر  ســطح عــنترتفــع  ،بهــا الحــرم المكــيالمنطقــة التــي يوجــد 
  .متراً 

ــًا:  مِكــك ال عالقــة لــه باســم مكــة، كمــا زعــم كــذاب مّك/: إذا كــان الجــذر الســريانيوثالث
السـريان، ألن اســتخدامه بمعنــى االنخفــاض الطبــوغرافي الحـق لتســمية مكــة باســمها، وألنــه 

ال يطـــــابق جغرافيـــــة مكـــــة بمعنـــــاه هـــــذا، حتـــــى لـــــو كـــــان قـــــديمًا وســـــابقًا علـــــى اســـــم مكـــــة، 
، فإن رتفعةمهضبة كة مبل يتناقض معها، فهو يعني االنخفاض و ، وطبوغرافيتها الحقيقية

 الجـذر العربـي: مـك  ، الـذي يطـابق طبوغرافيتهـا فعـًال، تفسـيره فـياسم مكة ومعناه الحقيقي
   .وما يعنيه

  فهاك هو في معجم مقاييس اللغة البن فارس:

" ــك،  :مــك ــى ذل ــاس عل ــم يق ــاء العظــم، ث ــى انتق ــدل عل المــيم والكــاف أصــل صــحيح ي
وامتك الفصيل ما في ضرع أمه: شربه ... ويقال ه، خيقولون: تمككت العظم: أخرجت م

" سميت مكة بذلك ١(لقلة الماء بها، كأن ماءها قد امُتك(.  

 آخـر اسـتخراج شـيء مـن جـوف شـيء وما اشتق منـه يـدور حـولفالجذر العربي: مك ،
فمــك العظــام يعنــي اســتخراج مخهــا منهــا، ومــك الضــرع معنــاه امتصــاص اللــبن واســتخراجه 

  .منه

لمعنـــى اســـمها  الحقيقيـــة وجيولوجيتهـــا فإليــك مـــا تتـــيقن بـــه مـــن مطابقـــة طبوغرافيــة مكـــة
  :الجذر العربي المشتق من

مكة المكرمة مدينة صحراوية تعاني منذ زمـن بعيـد مـن قلـة الميـاه، فكميـة التسـاقط "
فيها غير كافية وال يعتمد عليها، فضًال عن أنها غير منتظمـة، باإلضـافة إلـى ذلـك فـإن 

ــان ...  ــة دائمــة الجري ــة وال أنهــارًا وال جــداول مائي ــك مســطحات مائي ــر مكــة ال تمتل تعتب
ه العمـوم فقيـرة فـي مياههـا الجوفيـة، والسـبب فـي ذلـك أن منطقة الدرع العربي على وج

مــن النــوع المتــدني المســامية والنفاذيــة للغايــة، بحيــث ال يســمح  صــخور الــدرع العربــي
                                                           

  .٢٧٥-٢٧٤، ص٥قاييس اللغة، جم) معجم  ١
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ــا يســمى:  ــاء، أو م ــي تغطــي Aquaclaudبتســرب الم ــدرع العرب ــا أن صــخور ال ، وبم
  .)١(من منطقة مكة، فإن مكة فقيرة في المياه الجوفية" %٧٠-% ٦٠حوالي 

 المـخ اسـتخراج منهـا يستخرجونه فهم، جوفية آبار في مائها لوجود باسمها فمكة سميت
معنــى ، ثــم ناســب الضــرع مــن اللــبن امتصــاص باطنهــا مــن يمتصــونه لتــهولقِ ، العظــام مــن

، أي هـا تمـك الــذنوبفي الحـج إلـى حرمهـا والعبـادة مكـة ألن هـية، فالعقائديـمكانتهـا  اسـمها
  .وتنقيه منهامن اإلنسان تخرجها 

  تمييز الحروف:ط اإلعجام و انق •
مــا قالــه الكــذاب األصــغر أعــاد ، Arabic Scriptفــي بــاب عنوانــه: الــنص العربــي 

ثـــم ، مـــن الســـريانية القـــرءانكلمـــات  اقتبـــاس عالمـــات تشـــكيل حـــروفمنجانـــا الكـــذاب عـــن 
  من عنده، فيقول:ابتكارات أضاف إليه 

ضـعت نقطـة فـوق الحـرف لتشـير إلـى حركـة الفـتح الخفيفـة، وُ  السـريانية على غرار"
، وأضيف إليهما نقطة في وسط الحرف للضـمةونقطة تحت الحرف لإلشارة إلى الكسرة، 

والمشـكلة  ... ها أضيفت كأداة لتيسـير القـراءة فـي عهـد عبـد الملـك بـن مـروانويقال إن
الحـروف يمكـن  مـن، فسـتة فقـط الحقيقية في الـنص العربـي المبكـر كانـت فـي الحـروف

يتشـابه االثنـان والعشـرون اآلخـرون، فغالبـًا مـا يتشـابه كـل  ، بينمـاالتمييز بين أشكالها
وقـد تـم حـل  ،Contextحرفين معًا، وال يمكن التمييز بينهما سـوى مـن خـالل السـياق 

Diacritical  بـنقط اإلعجـامهـذه المشـكلة بإضـافة مـا يعـرف   Points،  للتفرقـة بـين
ولو تصورنا أن نقط اإلعجام فوق الحروف وتحتهـا غيـر الحروف المتشابهة الرسم ... 

، أضـف إلـى ذلـك احتمـال عشرات االحتمـاالت لقـراءة كـل كلمـةفسيكون أمامنا ، موجودة
واالشـــتباه الخلـــط بـــين الحـــروف المتشـــابهة بصـــريًا، مثـــل الـــدال والـــذال والـــراء والـــزاي، 

  .)٢(وتشابه رسم العين الحلقية مع الهمزة الموقوف عليها"الصوتي بين الهاء والحاء، 

                                                           

  .٣٢٣، ٣١٣ص، الشريف الحرم لمنطقة الطبيعية الجغرافيا في دراسة، المكرمة لمكة الطبيعية البيئة ) ١
2 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P31-32.  
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فــأوًال: لســنا فــي حاجــة إلــى أن ننبهــك إلــى أن كــذاب الســريان، مثــل منجانــا الكــذاب مــن 
يسـقط المسـتوى فتهم بتاريخـه، فهـو ر وعدم معـ القرءانيعول على جهل من يخاطبهم ب، هقبل

، كمــا علمــت، نــص القرءانللقــرآن، وهــو األصــل، والكتابــة والتــدوين تابعــة لــه، فــالصــوتي 
، فلم يكن كتابًا مكتوبًا ثـم ، وليس العكستب ودون، وتلقيه بالمشافهة، ثم كُ صوتي محفوظ

لتخمـين ا وال ،احتمـال لخطـأ فـي قراءتـهم فال ثوا بعد ذلك عن كيف تكون قراءته، ومن ثَ حب
  وكلماته. حروفهللتمييز بين 

، والطريقـة التـي تـم شـيطاتـاريخ التنـاخ والبِ ، هـو القـرءانعـن  كذبـة السـريانقرأتـه لالذي و 
وفناء عشرات من  من كتابتها،بها ضبط نصوصها وكيف تكون قراءتها بعد مئات السنين 

، ومــن ثَــم وهــي نصــوص مكتوبــة غيــر قابلــة للحفــظ وال النقــل الشــفوي األجيــال لــم تســمعها،
باالجتهــــاد  ،فــــي العبريــــة والســــريانية بعــــد ابتكــــار عالمــــات التشــــكيل ،قراءتهــــاكــــان ضــــبط 

 والحــــروف تكــــون الكتابــــة واختيــــار الوجــــه فــــي الكلمــــات صــــوتيضــــابط دون ، و والتخمــــين
  .بالرجوع إليه

ــيقــول المستشــرق  م)، ١٩٠٩-م١٨٣٨( Adalbert Merxركس األلمــاني أدلبــرت ِم
 The  السـريانعنـد  صناعة النحو كتابه: تاريخفي أستاذ الالهوت في جامعة هايدلبرج، 

History of the study of grammar among the Syrians ، الـذي تتبـع فيـه
  :، عن السريانية قبل يعقوب الرهاويتطور قواعد السريانية وطريقة كتابتها عبر التاريخ

ـــت المشـــكلة الرئيســـية" ـــاد الحركـــات ... وكان ـــراءة افتق ـــة فـــي الق  والحـــروف المتحرك
Vowels فلم يكن السريان قادرين على القراءة الصـحيحة للنصـوص باسـتخدام طـرق ،

 The Syrians are unable to read  عنــدهم الكتابــة الثالثــة المســتخدمة

correctly by the three systems  ... أن كثيـرًا مــن مــن الرهـاوي  اشــتكىوقـد
ال يفهمـون مـا الـذي تعنيـه الحـروف حقـًا، ولهـذا السـبب ال  ،النـاس، خصوصـًا الغـربيين
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يقـرؤون الكلمـات قـراءة صـحيحة، وحتـى أهــل الرهـا أنفسـهم نسـوا الصـورة النقيـة للغــة، 
  .)١("False reading traditionويتبعون تقاليد مزيفة في القراءة 

صــحيحة، ويمكنــك أن تتســاءل: إذا كــان الســريان ال يســتطيعون قــراءة النصــوص قــراءة 
وبـأي  قـدس،مضـبطوا الِبشـيطا، نصـهم ال ، فكيـف إذاً الكلمـات وال يعرفون كيف يكون نطـق

  خمنوا حروفها وكلماتها؟!طريقة 

عرفنـاك مـا فكن جلدًا صـبورًا وارجـع إلـى ، بعورات الِبشيطا القرءانفهؤالء الكذبة يرمون 
  الكذاب.في باب: منجانا شيطا والتناخ والبِ  القرءانبه من فروق بين 

اإلعـــراب  نقـــطن اقتبـــاس مـــمـــا زعمـــه كـــذاب الســـريان محاكيـــًا منجانـــا الكـــذاب، وثانيـــًا: 
، من قبل، ونذكرك بها ما فيه من تدليس وأكاذيبوتشكيل الحروف من السريانية، بينا لك 

  سريعًا.

ن مـط اإلعراب والتشكيل في السريانية، كان علـى يـد يعقـوب الرهـاوي، اأول ابتكار لنقف
والــــذي ابتكــــر نقــــط اإلعــــراب  م،٦٨٨وكــــان ذلــــك بعــــد ســــنة  ضــــبط نــــص الِبشــــيطا،أجــــل 

 وحـين ابتكـرم، ٦٦١ه/٤٠وكـان ذلـك فـي سـنة والتشكيل فـي العربيـة أبـو األسـود الـدؤلي، 
، وكـــان الرهـــاوي فـــي والخمســـين مـــن عمـــرهخامســـة كـــان فـــي الالـــدؤلي عالمـــات اإلعـــراب 

  .العشرين من عمره

، وكـان مـن لـى السـريانيةعفابتكار عالمات اإلعراب ونقـاط التشـكيل سـابق فـي العربيـة 
ولـيس لتمييـز الـنص وتحديـد  أجل ضبط قراءة العوام ومن دخلوا في اإلسالم من األعـاجم،

فاألصـــل فـــي نقلـــه ملتبســـًا،  كـــان مشـــتبهًا أوبعـــد أن  طريقـــة قراءتـــه تمييـــزًا وتحديـــدًا أوليـــاً 
والضــــبط تــــم لــــيس بتخمــــين الحــــروف ك باإلســــناد، لــــالصــــوتي وٕاثبــــات ذالمشــــافهة والتلقــــي 

نص الصـــوتي بـــال، كلمـــة كلمـــة وحرفـــًا حرفـــاً  ضـــبطه، عنـــد الـــنصوالكلمـــات، بـــل بمطابقـــة 
  .محفوظال

                                                           

1 ) Adalbert Merx: The History of the study of grammar among the Syrians, P108, Edited 
and translated by Daniel King, Piscataway, Georgias Press, USA 2013.   
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المكتـوب  القـرءاننـص أبـو األسـود الـدؤلي كيـف ضـبط رواية الحافظ بـن عسـاكر فهاك 
  عبر مطابقته بالنص الصوتي المحفوظ:

بكاتـب  العربية ... فـأتى علي عن األسود أبو أخذ: عبيدة معمر بن المثنى أبو قال "
 فمـي فُـتح قـد رأيتنـي إذا: األسـود أبـو لـه من عبد القيس، فلم يرضه، فأتي بآخر، فقـال

الحـرف،  يـدي بـين نقطة فانقط فمي فإن ضممت أعاله، نقطة فوقه على فانقط بالحرف
 مكـان فاجعـل غنـة ذلـك مـن شـيئاً  أتبعـت فـإن الحـرف، فاجعل النقطـة تحـت  كسرت وٕان

  .)١(األسود" أبي نقط فهذا نقطتين، النقطة

أتـــى بكاتـــب يضـــبط الكلمـــات والحـــروف علـــى قراءتـــه فـــأبو األســـود الـــدؤلي، كمـــا تـــرى، 
غفلونهم، فلــم يــأت تفيســالمحفوظــة، ولــيس العكــس كمــا يــوهم كذبــة الســريان مــن يخــاطبونهم 

مــاذا يكــون أو كيــف يكــون الــدؤلي بــنص مكتــوب ثــم جلــس لــيخمن فــي كــل كلمــة أو حــرف 
  .نص الِبشيطا ونيضبطم وه ومن خلفوه ، كما فعل الرهاويوتشكيله نطقه

صـناعة النحـو عنـد السـريان أدلبـرت ِمـركس، مؤرخ السريانية و اذ الالهوت و تأس هاكثم 
فــي نشــأت وتطــورت  وقواعــدها كلهــا العربيــةنحــو يخبــرك أن يفنــد لــك أكاذيــب الســريان، و 

والســنة  القــرءان ومــن أجــل ضــبط لغــة نــصمعهــا،  اخــتالفوعلــى عــن الســريانية، اسـتقالل 
  :، ويعرفك بأدلته على ذلكمااالستنباط منهوتيسير 

، قـد قد يبدو مغريًا القول إن العـرب، الـذين كـانوا علـى اطـالع علـى األدب السـرياني"
 ، وهـو أســاسأقســام ةصـناعة النحــو عـن السـريان، ولكــن تقسـيم الَكِلــم إلـى سـبعأخـذوا 

ولــو كــان ، Plays no partنظيــره العربــي  ال أثــر لــه فــي ،دراســة قواعــد الســريانية
فـي صـناعة النحـو لمـا حـافظوا علـى طريقـة تقسـيمهم للكلـم إلـى  السريان أساتذة العرب

نــي علــى أســس مختلفــة، وال عالقــة لهــا ... فــالنحو العربــي فــي الحقيقــة بُ  ثالثــة أقســام
خشـي ... فمـع مـرور الوقـت  Has nothing to do with the Syriac بالسريانية

                                                           

 مدينـة تـاريخ: الحـافظ، عسـاكر بـابن المعـروف، الشـافعي اهللا عبـد بـن اهللا هبـة بـن الحسـن بـن علي القاسم أبواإلمام )  ١
 .م١٩٩٥/ه١٤١٥، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، العمروي غرامة بن عمرو: تحقيق، ١٨٩ص، ٢٥ج، دمشق
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ـــرءانمفســـرو  ـــي،مـــن ضـــياع  الق ـــاظ النب ـــا أن العرب ألف ـــةكم  Pristineاألصـــيلة  ي
Language  واضـحًا أنـه ال يمكـن تجنـب ذلـك إال بـالقلم، بـدا و  للتهجـين،تتعرض بدأت

شــديدة  ، وهكــذا بــدأت صــناعة النحــو العربــيصــار حتمــًا وضــع قواعــد للعربيــةومــن َثــم 
 Very closely associated with the study والحـديث القـرءانبدراسـة  االرتبـاط

of Qurʾān and Ḥadīth ، عنـد السـريان ذوينفصلة عن تقاليـد صـناعة النحـو مو 
  .)١("الديانة المسيحية المرفوضة

أما نقاط اإلعجام، التي تميز بـين الحـروف المتشـابهة الرسـم، مثـل التـاء والثـاء،  وثالثًا:
ه لــو أزيلــت هــذه النقــاط، فقــد زعــم كـذاب الســريان أنــ، ، والعــين والغــينوالخــاء والحـاء والجــيم

وهـو تـدليس يمهـد  قراءتها،واحتملت  كل كلمة عشرات من األوجه في لتشابهت الحروف، 
نـه مـن مطابقتهـا ضـعها فـي صـورة تمك ، لكي يتحويرهاو  القرءانلتحريف كلمات به الكذاب 

  يزعمه من أصول سريانية لها. بما

 فـيالحـروف والكلمـات مـاكن التـي توضـع عليهـا النقـاط فـوق األ ألن تحديدوهو تدليس 
ه أو ذلـك لمـا ر  وامـن فعلـ اختيـارأو ب ،أو بـالتفكير والتـرجيح ،لم يكن بالتخمين، القرءاننص 

  .لقراءةبامطابقة الكتابة ببل ، منفسهأمن عند باجتهادهم و 

وٕالــى زمنــك هــذا أن انفصــل مســتوى التــدوين  القــرءانفلــم يحــدث فــي أي زمــن منــذ نــزل 
ــــة  القــــرءانوالكتابــــة عــــن مســــتوى المشــــافهة والســــماع، كمــــا رأيــــت فــــي قصــــة جمــــع  وكتاب

المصـحف األول، حــين طـابق مــن جمعـوه مــا هــو مكتـوب بمــا هـو مســموع، فلـم يــدونوا آيــة 
ثــم شــهد  ،فــي هــذا المصــحف األول إال إذا رأوهــا مكتوبــة علــى شــيء كتــب بــين يــدي النبــي

  على نصها الصوتي شاهدان ممن سمعوها منه عليه الصالة والسالم:

                                                           

1 ) The History of the study of grammar among the Syrians, P180-181. 
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 بكرٍ  أبو َفِرق يومئذ بالقراء القتل استحر لما: قال أبيه، عن عروة، بن هشام نع"
 باب على اقعدا: ثابت بن ولزيد الخطاب بن لعمر فقال يضيع، أن القرءان على

  )١(فاكتباه" اهللا كتاب من شيء على بشاهدين جاءكما فمن المسجد،

ومــا يجــب أن تعلمــه أن ثمــة خالفــًا حــول تــاريخ ابتكــار نقــاط اإلعجــام التــي تميــز بــين 
لنصــر بــن عاصــم ويحــي بــن يعمــر بعــد  روايــات تنســبهافالحــروف المتشــابهة فــي العربيــة، 

ييـز الحـروف فـي المصـاحف، وروايـات أخـرى ماإلسالم، وفيها أن ابتكارها كان مـن أجـل ت
  .ولها شواهد وعليها أدلة ،لما قبل اإلسالمتعود بابتكارها 

  قبل اإلسالم، ففي كتاب: الفهرست البن النديم: مابتكار نقاط اإلعجا ةفأما عن رواي

 قبيلـة وهـي بـوالن، مـن رجال ثالثة بالعربية كتب من أول": قال عباس ابن أن وي"رُ 
 مــرة بــن رمــمرا وهــم ،وموصــولة مقطعــة حروفــاً  فوضــعوا اجتمعــوا وأنهــم، األنبــار ســكنوا
 وأمـا الصـور، فوضـع مرامـر فأمـا. وجدلة مروة: ويقال جدرة، بن وعامر سدرة بن وأسلم
  .)٢("اإلعجام فوضع عامر وأما ووصل، ففصل أسلم

عـــدة ، القـــرءانويشـــهد لهـــذه الروايـــة، ويؤكـــد نقـــط حـــروف العربيـــة قبـــل اإلســـالم ونـــزول 
مزدوجـــــة اللغـــــة، بالعربيـــــة واليونانيـــــة، عثـــــر عليهـــــا بعضـــــها بالعربيـــــة، وبعضـــــها  اتبرديـــــ

س يرئـ م)١٩٧٨-م١٨٨٧( Adolf Grohmannالمستشـرق النمسـاوي أدولـف جـروهمن 
فــي واآلثــار اإلســالمية قســم البرديــات فــي المكتبــة الوطنيــة النمســاوية، ثــم أســتاذ الدراســات 

 عــــالم البرديــــات العربيــــة مــــنفــــي كتابـــه:  صــــورها ونشــــر، Innsbruck إنســــبروك جامعـــة
From The World Of Arabic Papyri،  م، عــن دار ١٩٥٢الــذي صــدر ســنة

فؤاد األول، وهي المعارف بالقاهرة، وكان جروهمن إذ ذاك أستاذ اآلثار اإلسالمية بجامعة 
  .الحقاً  القاهرةجامعة 

                                                           

  .٦كتاب المصاحف، ص ) ١
-٦ابن النديم: الفهرست، ص، المعروف بالبغدادي الوراق اسحاق بن محمد بن اسحاق بن محمد الفرج أبوالمؤرخ )  ٢
 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.٧
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ف والبرديــات التــي عثــر عليهــا ونشــر صــورها جــروهمن، وهــي محفوظــة اآلن فــي المتحــ
األميـر م، وهـي رسـائل مرسـلة مـن ٦٤٣ه/٢٢الوطني في النمسا، يعود تاريخهـا إلـى سـنة 

فــي األقــاليم المســئولين عــن إدارة شــؤون قــادة الجــيش المســلم إلــى عبــد اهللا بــن جــابر، أحــد 
  .)•(بن العاص وعليها خاتمه ووٕاحداها مرسلة من عمر من الرومان، مصر 

، ضــمن Islamic Awarnessوصــور البرديــات منشــورة فــي موقــع الــوعي اإلســالمي 
فـــــي الـــــرد علـــــى كتـــــاب كـــــذاب الســـــريان  فاضـــــلثالثـــــة مـــــن األ دراســـــة كتبهـــــا باإلنجليزيـــــة

 Saifullah, Mohammad هـم: سـيف اهللا، ومحمـد غنـيم، وشـبلي زمـانبورج، و نلوكسـ

Ghoniem & Shibli Zaman اقتصــروا فــي لكــن مــن كتبوهــا و ، وهــي دراســة جيــدة
المكتـوب، ومـا يـرتبط بـه مـن اإلمـالء  القـرءانردودهم علـى تفنيـد مزاعمـه بخصـوص نـص 

من أصول  فبركهوما  ،وتعبيراته القرءاننفيه لعربية كلمات الرد على وطريقة الكتابة، دون 
مـن كـل  وأكاذيـببه كتابه من تلفيـق وتزويـر  سريانية لها، ودون أن يفطنوا إلى ما يمتلىء

  .)١(لغوية وتاريخية وجغرافية وطبوغرافية نوع،

وفي هذه البرديات تظهر الحروف منقوطة، وهـو مـا يعنـي أنـه فـي تـاريخ كتابتهـا، سـنة 
كــــان العــــرب يعرفــــون نقــــط اإلعجــــام التــــي تميــــز بــــين الحــــروف المتشــــابهة م، ٦٤٣ه/٢٢

سـابق  خالفة عمر بـن الخطـاب، وهـو ييقع ف وهذا التاريخويستخدمونها فعًال في الكتابة، 
ابتكــار نقــط اإلعجــام المنســوبة لنصــر بــن عاصــم ويحــي بــن يعمــر، بــل وســابق علــى علـى 

  ابتكار أبي األسود الدؤلي لنقط اإلعراب والتشكيل.

الروايـــة األخـــرى التـــي تنســـب ابتكـــار نقـــط اإلعجـــام لنصـــر بـــن عاصـــم ويحـــي بـــن أمـــا و 
ــــن مــــروان، يعمــــر،  ــــك ب ــــد المل ــــة عب ــــي خالف ــــف ــــاب ف ــــي: كت ــــي داوود ف ــــن أب روى اإلمــــام اب

  أنه:المصاحف 

                                                           

 ه، في ملحق الصور.٢٢يعود تاريخها إلى سنة ات، و برديإحدى ال) انظر صورة  ••••
1  ) Saifullah, Mohammad Ghoniem & Shibli Zaman: From Alphonse Mingana To 
Christoph Luxenberg, Arabic Script & The Alleged Syriac Origins Of The Qur'an, 
Islamic Awareness, All Rights Reserved, First Composed: 20th December 2004, Last 
Modified: 3rd May 2007.  
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"حدثنا عبد اهللا، حدثنا محمد بن هارون المخزومي ... عن هارون بن موسى، قال: 
  .)١(أول من نقط المصاحف يحي بن يعمر"

  إلمام أبو عمرو الداني، في كتابه: المحكم في نقط المصاحف:يقول او 

الوليـد، عـن هـارون بـن موسـى: أول مـن أخبرنا عبد بـن أحمـد ... قـال حسـين بـن "
، قال حـدثنا محمـد وأخبرنا خلف بن إبراهيم في اإلجازة.. .يحي بن يعمر نقط المصاحف

بن عبـد اهللا األصـبهاني ... وقـرأ أبـو عمـرو علـى عبـد اهللا بـن أبـي إسـحق الحضـرمي، 
  .)٢(وعلى نصر بن عاصم، ونصر أول من نقط المصاحف"

   يعمر ونصر بن عاصم بصريان، وهما من تالميذ أبي األسود الدؤلي. ويحي بن

 للتمييـز بـين حـروف العربيـة عجامابتكار نقط اإلف، وما نرجحه أن الروايتين صحيحتان
 ،لكـــراهتهم وضـــعها فيهـــا ،ولـــى كتبـــت مـــن غيرهـــاكـــان قبـــل االســـالم، ولكـــن المصـــاحف األ

نقـط  ضـعتثـم وُ وضابطها المشـافهة والسـماع، الكلمات وجوه القراءات، رسم حتمل يولكي 
وللحاجــــة اليهــــا فــــي  ،عــــاجمحــــين فشــــا لحــــن العــــوام واألفــــي المصــــاحف  الحقــــاً  اإلعجــــام

  .مصاحف التعليم

  :في: المحكم في نقط المصاحف، وتعقيبه عليه رواه اإلمام الدانييؤيد ذلك ما 

وا فنقطـوا، أيقـول: بـد"حدثنا فارس بن أحمد، قال ... حدثنا األوزاعي، سـمعت قتـادة 
ــى ــدل عل ــداني: هــذا ي ــو عمــرو ال ــال أب ــم عشــروا، ق ــم خمســوا، ث ــابر  ث أن الصــحابة وأك

التــابعين، رضــوان اهللا علــيهم، هــم المبتــدؤون بــالنقط ورســم الخمــوس والعشــور، ألن 
وا ... إلـى آخـره" دليـل أحكاية قتادة ال تكون إال عنهم، إذ هو مـن التـابعين، وقولـه: "بـد

على أن ذلك كان عن اتفاق من جماعتهم ... وٕانما أخلى الصـدر مـنهم المصـاحف مـن 
يث أرادوا الداللـة علـى السـعة فـي اللغـات والفسـحة فـي القـراءات حن مذلك ومن الشكل 

                                                           

 .١٤١) كتاب المصاحف، ص ١
 .٦، ٥قط المصاحف، ص) المحكم في ن ٢
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التي أذن اهللا لعباده في األخذ بها، والقراءة بما شاءت منها، فكان األمر علـى ذلـك إلـى 
  .)١(دث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها"أن ح

، وكـم ولم يبق إال أن تعلم متى تم ابتكار نقاط تمييز الحـروف المتشـابهة فـي السـريانية
كـــان عـــدد القـــرون بـــين هـــذا االبتكـــار وبـــين اكتمـــال كتابـــة نـــص الِبشـــيطا، نـــص الســـريان 

  .القرءانالبشيطا وليس  عوراتهو  كذاب السريانما يتكلم عنه ، لتتيقن أن المقدس

ابتكـر الـنقط  صنف في قواعـد السـريانية، وهـو الـذي أن يعقوب الرهاوي أول من علمتَ 
، وليس لإلعجام في السريانية، واستخدمها في ضبط نص الِبشيطا، وكانت نقاطًا لإلعراب

 غب، لم يكن ير لمتعوالرهاوي نفسه، كما س السريان،معروفة بين عموم كن هذه النقط تولم 
  في أن يعرفها عوام السريان، وال أن يشيع استخدامها بينهم.

ـــه عـــن تـــاريخ أدلبـــرت ِمـــ قـــولتجمـــدت الســـريانية، كمـــا ي د الرهـــاويوبعـــ ركس، فـــي كتاب
  السريانية وقواعدها، خمسة قرون:

كان يعقوب الرهاوي هـو الـذي ابتكـر نظـام الـنقط، ونظريـة تقسـيم الكـالم والتصـريف "
Inflection نظـــام  هيقتـــف أحـــد أثـــره، فلـــم ينـــاقش أحـــد ممـــن جـــاءوا بعـــد، ولكـــن لـــم
ــًا Morphologyوالتراكيــب  صــيغالالتصــريف أو  ــم يفهــم أحــد مــن الســريان مطلق ، ول
  !!)٢(عد الرهاوي لم تتقدم قواعد السريانية بوصة واحدة"ولخمسة قرون بطبيعة األفعال، 

أئمــة الســريان للغــويين بمحاكــاة انبعثــت الســريانية، وكــان انبعاثهــا  وبعــد القــرون الخمســة
ــــة، كمــــا يخبــــرك العــــرب، ونقلهــــم  ــــي التصــــريف والكتاب ــــه العربيــــة وقواعــــدها ونظمهــــا ف لفق

  : في كتابه عن تاريخ السريانية ركسالمستشرق وأستاذ الالهوت المسيحي مِ 

وصــل حتــى تــدريجيًا،  انوأثرهــا يــزدادكانــت أهميــة العربيــة  بــدًءا مــن القــرن التاســع"
 Syriac ecclesiastical schoolsإلـى أن بـدأت مـدارس الكنـائس السـريانية األمـر 

علـى المصـنفات مطلعـين كـانوا  الـذين السريان يستطع في األخذ بالنظام العربي ... ولم

                                                           

 .٣- ٢المحكم في نقط المصاحف، ص ) ١
2 ) The History of the study of grammar among the Syrians, P159. 
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~ ٢١٣ ~ 

 

 أن يتجنبــوا التــأثر بهــا، فمــا حــدث منــذ القــرن الحــادي عشــر هــو أنفــي قواعــد العربيــة 
 Accordingسـاليبهاونظامهـا وأ قواعـد العربيـةمـن خـالل صار السريانية  التعامل مع

to the pattern of Arabic grammar  ")١(.  

 كــان علــى يــد ، بمحاكــاة العربيــة ومصــنفاتها، فيهــاصــنيف نبعــاث قواعــد الســريانية والتاو 
 Eljia ofوٕايليـا الطبرهـاني  في القـرن العاشـر، ،Eljia of Nisibis إليا مطران نصيبين

Tebrhan ملكـون بـارٕايشـو و  الحـادي عشـر،، فـي القـرن Isho-yabh bar Malkon ،
راهـب ديــر  ،Johannan bar Zu'bi بــار زعبـي نيوحنـاو ، ، ثـم نصـيبينمـاردينمطـران 

 ،Bar Hebraeus وأبـــي الفـــرج بـــن العبـــري، فـــي القـــرن الثـــاني عشـــركالهمـــا حـــدياب، 
  ، في القرن الثالث عشر. السريانية في الشرق بطريرك الكنيسة

، والـذي بلغـت علـى يديـه ذروة نضـجها، وهـو ابـن السريان وفقيه السـريانية األكبـروٕامام 
إنمـا كـان بمحاكـاة  والكتابـة بهـا، السـريانية وفقههـا لضبط وضعه من قواعدل ما كالعبري، 

  والسير في أثر مصنفاته في العربية.منهج الزمخشري، 

ــنقط التــي توأحــد وجــوه انبعــاث التصــنيف وال جديــد فــي قواعــد الســريانية، كــان تطــوير ال
، لتمييــز حــروف الســريانية المتشــابهة، وابتكــار نقــاط لإلعجــامالرهــاوي لإلعــراب،  وضــعها

 الجمــع والمفــرد، اإلشــارة، وبــين وأســماء الضــمائر والتفرقــة بــين، ܪ: والــريش ܕ :مثــل الــدالت
  .الجمل بين ، والفصلوبين الفعل واالسم

تابـــة الســـريانية، بعـــد أن اســـتيقظوا مـــن الكلضـــبط أحدثـــه الســـريان التطـــوير الـــذي وهـــذا 
  المقدسة بسبعة قرون!! بعد اكتمال كتابة الِبشيطاذات الخمسة قرون، كان غفوتهم 

العربيــة، الــذي  اإلعجــام بمحاكــاة نظــام نقــطكــان  إنمــا نقــط اإلعجــام الســريانيةتطــوير و 
السابع الميالدي، قبـل نصر بن عاصم ويحي بن يعمر، في القرن األول الهجري/ وضعه 

: بهـــــــاالســـــــريانية  نظـــــــام الـــــــنقط وضـــــــبط الكتابـــــــةفـــــــي  أن يضـــــــع بـــــــار ملكـــــــون رســـــــالته
   بخمسة قرون!! 

                                                           

1 ) The History of the study of grammar among the Syrians, P178. 
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~ ٢١٤ ~ 

 

مــا قرأتـــه فــي كتابنـــا هـــذا مــن أولـــه عــن تـــاريخ الســريانية وتطـــور قواعـــدها فــإذا راجعـــت 
يحــدث فــي أي عصــر، وال فــي أي جيــل مــن أجيالهــا، أن ســتفطن أنــه لــم والتصــنيف فيهــا، 

أو ابتكــر أحــد مــن فقهائهــا شــيئًا فــي ومــن تلقــاء نفســها، ة بــدوافع ذاتيــ نهضــت أو تطــورت
  .بل كانت دائمًا تابعة للغة أخرى، وتطورها بمحاكاتها والنقل منهااستقالل عن غيرها، 

وابتكر وسائل ضـبط كتابتهـا بمحاكـاة اإلغريقيـة  فالرهاوي وضع قواعد السريانية األولى
ــذا اشــتهر كتابــه: قواعــد لغــة مــا بــين النهــرين باســمه  ونقــل قواعــدها وعالمــات إمالئهــا، ول

، ولــــــــيس باســــــــمه الســــــــرياني: تــــــــراس َممــــــــاال نهرايــــــــاGramatik اإلغريقــــــــي: غرامطيــــــــق
، ونهــــــوض الســــــريانية والتــــــأليف فــــــي نحوهــــــا ومعانيهــــــا 
ووضع معاجمها كان تقليدًا للغويين العرب واقتباسـًا مـن طـرائقهم فـي التصـنيف ومـا أرسـوه 

، فيمـا وضـعه السـريان ضـبط معـاني السـريانيةو دراسـة العربيـة ونحوهـا وفقههـا، من منـاهج 
نية والتصـنيف فيهـا فـي القـرن وانبعاث السريامن معاجم، كان عن طريق شرحها بالعربية، 

دور الســريان وكــل  ،مستشــرقيهكــان بتــدبير مــن الغــرب ومــن فعــل التاســع عشــر والعشــرين، 
بعـــــد أن كـــــانوا يفســـــرون الســـــريانية بالعربيـــــة صـــــاروا يفســـــرونها فـــــي هـــــذا االنبعـــــاث أنهـــــم 

  باإلنجليزية والفرنسية!!

عــن ومــا يحدثونــه مــن ضــجيج  بورج،نكذبــة الســريان، مــن طــراز منجانــا ولوكســوصــياح 
، وأخـذها منهـا لعربيـةسبقها لها وعن ، وما يلفقونه من أكاذيب عنوأصالتهاعراقة السريانية 

  !!بتسميتها نخلةسرية الولدان عن أمهم القزم، وعن أنفسهم، تهو من قبيل 

وٕاذا ذهبــت إلــى أي محــرك للبحــث علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة وكتبــت عليــه: اللغــة 
السريانية، فستجد أول ما يظهـر لـك: السـريانية لغـة الجـن، والسـريانية لغـة المالئكـة، فـتفهم 

الم و عــمــن يحســبها النــاس  بــين البشــرهــا أثر  وضــحالة ضــعف حضــورهامــن  مــن ذلــك أنــه
  !اإلنس عالم غيرفي سفلية العلوية و الخلوقات ن يتكلم بها من الميبحثون عم الغيب، و 
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~ ٢١٥ ~ 

 

  السبعة:القراءات واألحرف  •
بـأن ذكـر نـص ، The Seven Readingsبـاب: القـراءات السـبع بـدأ كـذاب السـريان 

  ثم أتبعه بقوله:على سبعة أحرف،  القرءانحديث النبي عليه الصالة والسالم عن نزول 

تم حل  ،ين العقائديةمبأمر من الخليفة عثمان، ومن أجل الحفاظ على وحدة المسلو "
ويبـدو بهـا،  القـرءانكتابـة اختيار قراءة واحـدة و ب القراءات السبعالخالف حول ما تعنيه 

مـن نقـاط اإلعجـام وعالمـات  القرءانأغفل أن خلو هذه النسخة الرسمية من أن الطبري 
  .)١("Fictionشيئًا خياليًا يجعل القول بأنها كتبت بقراءة واحدة اإلعراب 

ه فــي كــالم اإلمــام الطبــري ومذهبــلــم يفهــم معنــى ، ألنــه أعجمــي ،كــذاب الســريان :فــأوالً 
إن المصــاحف العثمانيــة كتبــت  نكــر القــراءات، وال هــو قــالاألحــرف الســبعة، فــالطبري لــم ي

  .دون بقية القراءات بقراءة واحدة

فيــه اإلمــام الطبــري لــه رأي فــي األحــرف الســبعة والعالقــة بينهــا وبــين القــراءات يخــالف ف
ها موجودة ومحفوظة وأن كله، القرءانشائعة في  األحرف السبعةفهم يرون أن ل األئمة، جُ 

 كانــت رخصــةبينمــا يــرى اإلمــام الطبــري أن األحــرف الســبعة  ،لمختلفــةة االقــراءوجــوه  فــي
دون السـتة األخريـات، وهـذا هـو نصـف  ، وأن كتابة المصحف كانت بحـرف واحـدوُنسخت

تزويـره وانهماكـه  ، ونصفها اآلخر الذي غاب عن كـذاب السـريان، فـي عمايـةهالمسألة عند
 تكلها تقع داخل هـذا الحـرف الـذي كتبـفي التلفيق، أن الطبري يرى أن القراءات المختلفة 

  حف!االمصبه 

، فهـم أو ظـاهري فالخالف بين الطبري وغيره مـن األئمـة هـو فـي حقيقتـه خـالف شـكلي
قرون أن مصحف أبي بكر والمصاحف العثمانية تحتويها، وهي عندهم ويُ  القراءاتثبتون ي

غيـر  ،من آثار األحرف السبعة، والطبري مثلهم في احتواء المصاحف علـى هـذه القـراءات
  من حرف واحد من بين هذه السبعة.دها جميعًا أنه يعُ 

  :: جامع البيانتفسيرهمقدمات يقول الطبري في 
                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P37. 
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~ ٢١٦ ~ 

 

، هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة، القرءان"األحرف السبع التي نزل بهن 
... وأمـا مـا كـان مـن  ، كقـول القائـل: هلـم وأقبـل وتعـالباختالف األلفاظ واتفاق المعاني

اختالف القراءة في رفع حرف وجره ونصـبه، وتسـكين حـرف وتحريكـه، ونقـل حـرف إلـى 
"أمــرت أن أقــرأ  آخـر مــع اتفــاق الصــورة، فمـن معنــى قــول النبــي صـلى اهللا عليــه وســلم:

   .)١("على سبعة أحرف" بمعزل القرءان

ليســت  ، وٕانكــاره صــحيح،فــي المصــاحف اوجودهــ ينكــر الطبــريفــاألحرف الســبعة التــي 
تـب فـي وال يوافق رسمها مـا كُ  ،هيئتهاتها و ر صو الكلمات التي تختلف في وجوه القراءة، بل 

  .معناها في اتفقت ، وٕانالمصاحف العثمانية

وهـو غيـر ، الجـامع فـي القـراءاتواإلمام الطبري نفسـه لـه كتـاب فـي القـراءات، عنوانـه: 
 نقلـه مـا، األئمـة مـن غيـره عـن فحـواه في اختالفه وعدم، الطبري مذهب لك ويبينمطبوع، 

عــن كتــاب الطبــري فــي  القــراءات، معــاني عــن اإلبانــة: كتابــه فــي طالــب القيســي أبــي مكــي
  :، أنه قالالقراءات

 ألمتـه وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول علمـه أنه القراءات، من عندنا صح ما كل "
 نخطـئ أن لنـا فلـيس ،القـرءانبهـا  يقـرءوا أن ولهم له اهللا أذن التي السبعة األحرف من
 بــه، نقـرأ لـم المصـحف لخـط مخالفـاً  كـان فـإن، المصـحف لخـط موافقـاً  بـه ذلـك كـان مـن

  .)٢("فيه الكالم وعن عنه، ووقفنا

مـــن العثمانيـــة  حفاأن مـــا خـــالف رســـم المصـــ يعنـــي مـــن وجـــهٍ  اإلمـــام الطبـــري وكـــالم
الطريقـة آخـر أن  بـين مـن وجـهٍ ي عتد به، وهو مذهب أهل العلـم قاطبـة، ولكنـهالقراءات ال يُ 

، وهو ما ما ال يخالف رسمها وجوه القراءةن مستوعب ت اتجعله حفابها المص تتبالتي كُ 
   معنا.ستتيقن منه وأنت تواصل مسيرتك 

                                                           

  .٦٥، ٥٨-٥٧، ص١اإلمام الطبري: جامع البيان، ج ) ١
 وخرج، عليه وعلق، وحققه، له قدم، ٥٣ص، القراءات معاني عن اإلبانة: القيسي حموش طالب أبي بن مكياإلمام )  ٢

 .م١٩٧٨، القاهرة، مصر نهضة دار، شلبي إسماعيل الفتاح عبد الدكتور: قراءاته
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~ ٢١٧ ~ 

 

علـــى مـــن الســـريان  كـــذابالتـــدليس األصـــلي الـــذي يدلســـه أن  مـــرة أخـــرىثانيـــًا: تنبـــه و 
، وخصائصـــه يســقط مــن أذهــانهم المســتوى الصــوتي للقــرآنأنــه فــي كتابــه كلــه،  يخــاطبهم

ـــيس حـــتم الصـــوتية الفريـــدة التـــي ال نظيـــر لهـــا، والتـــي تُ  ـــه تابعـــة لقراءتـــه ول أن تكـــون كتابت
في تاريخ فأي كتاب كما تنصرف األذهان تلقائيًا عند الكالم عن الكتابة والقراءة، العكس، 
  .فظ نصه الصوتي أوًال ثم كتبرأ وحُ فقُ  القرءانوأما قرأ، كتب ثم يُ يُ  القرءانسوى البشرية 

وتراجـع النسخة التي كتبها صاحبها، على حين يطبع أي كتاب يراجع وٕالى زمانك هذا 
مخطوطاتهــا أو النســخ الســابقة منهــا، أمــا  الــديانات المختلفــة علــىالنصــوص المقدســة فــي 

للـنص المكتـوب علـى مـا ة أهـل األسـانيد مراجعـوتطبع مصاحفه إال بعد  ال يكتبف القرءان
تلقـــوه شـــفهيًا فـــي سالســـل متصـــلة إلـــى النبـــي عليـــه طـــابق لمـــا م، وشـــهادتهم أنـــه يحفظونـــه

  الصالة والسالم.

بالمشـافهة والســماع المحفــوظ  ،للقـرآن فــي المسـتوى الصــوتيالقـراءات والقـراءة بهــا تقـع و 
فــي المســتوى المكتــوب مــن الــنص خلــو المصــاحف العثمانيــة مــن نقــاط اإلعجــام والتلقــي، و 
تعـدد هـذه وليس هو الذي أنشأها أو كان سـببًا فـي ن آثارها، مو لوجوه القراءات، كان تابعًا 

  كما يوهم المدلس من يقرؤون بعبارته.، الوجوه

إثبـات  مـن أجـلالمـدلس السـرياني الذي من أجله يكافح  غرضالأن نعرفك ب لقبثالثًا: و 
ـــين التـــي يقـــول إنهـــا ســـبعة علـــى القـــراءاتللقـــرآن العثمـــاني جمـــع احتـــواء ال ، وهـــو يخلـــط ب

ا كيــف كــان هــذأوًال ينبغــي أن تعلــم ، وهــي ليســت ســبعة، األحــرف الســبعة وبــين القــراءات
  .وما هي دوافعها المصاحف العثمانية،الجمع، وكيف كانت كتابة 

  :القرءانروى اإلمام البخاري، في باب جمع 

 علــى قــدم اليمــان بــن حذيفــة أن ،حدثــه مالــك بــن أنــس أن ،شــهاب ابــن "... حــدثنا
 فــأفزع ،العــراق أهــل مــع وأذربيجــان إرمينيــة فــتح فــي الشــأم أهــل يغــازي وكــان ،عثمــان
 قبـل األمة هذه أدرك المؤمنين أمير يا :لعثمان حذيفة فقال ،القراءة في اختالفهم حذيفة
http://www.al-maktabeh.com أرسـلي أن حفصـة إلـى عثمـان فأرسـل ،والنصـارى اليهود اختالف الكتاب في يختلفوا أن
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 ،عثمـان إلـى حفصـة بهـا فأرسـلت ،إليك نردها ثم المصاحف في ننسخها بالصحف إلينا
 بـن الحـارث بـن الـرحمن وعبـد العاص بن وسعيد الزبير بن اهللا وعبد ثابت بن زيد فأمر
 أنـتم اختلفـتم إذا :الثالثـة القرشـيين للـرهط عثمـان وقـال ،المصاحف في فنسخوها هشام
 ،ففعلـوا ،بلسـانهم نـزل فإنمـا قـريش بلسان فاكتبوه القرءان من شيء في ثابت بن وزيد
 كـل إلـى وأرسـل ،حفصة إلى الصحف عثمان رد المصاحف في الصحف نسخوا إذا حتى
 أن مصـحف أو صـحيفة كـل فـي القـرءان مـن سـواه بما وأمر ،نسخوا مما بمصحف أفق

  .)١("يحرق

، غاء القراءاتلأمر بإ عثمان بن عفان رضي اهللا عنهوربما تتوهم من نص الحديث أن 
بمراعــــاة لغــــة قــــريش عنــــد  والصــــواب أنــــه أمــــرواالقتصــــار علــــى وجــــه واحــــد فــــي القــــراءة، 

ولـيس بـالقراءات  وطريقـة الرسـم الكتابـةمسـتوى ب، فـأمره يتعلـق في طريقة الكتابةاالختالف 
ـــنص،  ـــاه التـــي تقـــع فـــي المســـتوى الصـــوتي لل ـــك مصـــادرة مـــا تلق ـــره ألنـــه ال يمل ســـماعًا غي

  .ومشافهة عن النبي عليه الصالة والسالم

فـي  القـرءانولـو أراد حصـر علـى كتابـة المصـاحف، ثم هو شكل لجنة من أربعة للقيام 
زيـد بـن ثابـت األنصـاري، ولـو هـذه اللجنـة  علـى رأسجعـل لمـا  ،بمعنـى قراءتهـا لغة قـريش

  .ا تابعه أحده مأمر بو كان يريد ذلك 

، لــيس عثمــان بــن عفــان، وال األربعــة الــذين انتــدبهم لــذلك فقــط، قــام بهــذه الكتابــةالــذي و 
ـــة تحريـــر ـــى الكتابـــة أو قـــاموا بمـــا يســـمى فـــي زمنـــك هـــذا بعملي ـــنص فهـــؤالء أشـــرفوا عل ، ال

عنــه كــل مــن ســمع النبــي وتلقــى ه شــترك فيــعمــل ا ،كتــب فيهــا العثمانيــة ومــاالمصــاحف ف
فـي روايـة اإلمـام ف ،مسـمع مـن األمـة كلهـاو  مرأى وعلىكان ذلك عالنية، و ، شفاهةاآليات 

  ، في كتابه: المقنع في رسم مصاحف األمصار:القرءانلحديث جمع  و الدانيأبي عمر 

، ...  : حـدثناعليـه، قـال حدثنا عبـد الـرحمن بـن عبـد اهللا بـن خالـد الفرايضـي قـراءة"
 :تمـاروا فـي اآليـة يقولـون... وكانوا في المسجد فكثروا، فكـانوا إذا  قال أنس بن مالك:

                                                           

  .١٨٤-١٨٣، ص٦الطبعة السلطانية، ج، القرءان، باب جمع القرءان ) اإلمام البخاري، كتاب فضائل ١
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صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية فالن بن فالن، وهو على رأس أميال  إنه أقرأ رسول اهللا
من المدينة، فيبعث إليه من المدينة فيجيء، فيقولون: كيف أقرأك رسول اهللا صـلى اهللا 

  .)١(عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال"

عـن  كانوا يبحثـونالمصحف العثماني،  الذين قاموا على عملية تحرير نصفكما ترى، 
 حتـى كثـروا ومـألوا المسـجد كل من سمع من النبي عليه الصالة والسالم وحفظ بين يديـه،

لــيس مــن أجــل الــنص المكتــوب  هــؤالء يبحثــون عــنثــم هــم كــانوا  ،المفتــوح أمــام كــل النــاس
جمعـه أبـو بكـر وكـان عنـد األول الـذي  فالنص المكتوب كان معهم في المصحفلآليات، 

وهي في الوقت نفسه زوج  ،ألنها ابنة عمر ،آل إلى حفصةر بن الخطاب من بعده ثم مع
  النبي عليه الصالة والسالم.

، لكــي يفعلــوا مــا اظفــعــن الحُ كــانوا يبحثــون مصــحف العثمــاني وا علــى تحريــر الممــن قــا
أال وهـــو مطابقـــة المســـتوى المكتـــوب للـــنص ، إســـقاطه الســـريانبـــة أخبرنـــاك بـــه ويتعمـــد كذ

  في الصدور.المحفوظ المسموع بالتلقي الشفوي و عندهم بالمستوى الصوتي 

وقــد تســأل: ولمــاذا يرســلون لفــالن بــن فــالن علــى رأس أميــال مــن المدينــة ليســمعوا منــه 
مــن تلقــوه عــن ، ومكيــف أقــرأه النبــي عليــه الصــالة والســالم وهــم أنفســهم مــن حفظــة الــنص

  ؟، والمدينة تمتليء بأمثالهمالنبي سماعًا ومشافهة

الـذي  السـرياني الخيال وفيلمبورج نلوكسإسقاط ألكاذيب  لك هو نفسهوالجواب على سؤا
 ،ويـأتون بـه ن سـمع مـن النبـيل مـفهـم كـانوا يبحثـون عـن كـ، لقراءاتماذا تكون اعن  ألفه

، لكــي اآليــةالنبــي يقــرأ  مــنهمســمع كــل النطــق بالكلمــة، وكيــف  لمعرفــة الوجــوه المختلفــة فــي
، فهــذا المصــحف العثمــاني الــذي يقومــون علــى تحريــرهوهــذه القــراءة فــي  ثبتــوا هــذا الوجــهيُ 

  وٕاثباتًا لها! للقراءات تدويناً في الحقيقة لمصحف العثماني كان لحرير الت

ثبتــون وجــوه القــراءات المختلفــة فــي وبــأي طريقــة يُ  إذاً  تســاءلت مستفســرًا: فكيــفوربمــا 
  والنص الذي يحررونه واحد؟ ،الكلمة

                                                           

 .١٧) المقنع في رسم مصاحف األمصار، ص ١
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ـالمدلس السـرياني وحجبـه عونقول لك: فهذا مما أسقطه  ويوجـه جهلـة يفتـرض أنهـم ن م
مصحف العثماني ليس نسخة واحدة، بل هو مصاحف، واللجنة التي قامت إليهم كتابه، فال

  ، كما يقول اإلمام الداني:مصاحف أو سبع ،مصاحفأربع على تحريره أنتجت 

إلــى كــل لمــا كتــب عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه جعلــه علــى أربــع نســخ، وبعــث "
ناحية بواحدة منهم، فوجه إلى الكوفة إحـداهن، وٕالـى البصـرة أخـرى، وٕالـى الشـام ثالثـة، 
وأمسك عند نفسه واحدة، وقد قيل إنه جعل سبع نسخ، ووجه من ذلك أيضًا نسخة إلى 

  .)١(مكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين"

 تحريرهـــا علـــى قامـــت التـــي اللجنـــة مـــن المصـــحف العثمـــاني كتبـــت  النســـخ هـــذه وفـــي 
ـــنقط مـــن عاريـــة الكلمـــات ـــنقط وتحتهـــا الحـــروف فـــوق ال ، رغـــم أن العـــرب كـــانوا يعرفـــون ال

لكي تحتمـل الكلمـة الواحـدة وجـوه القـراءات ويكتبون بها قبل اإلسالم، كما علمت من قبل، 
إلى  عه هو ويلقيه، ثم ُيسمِ هةافشموضابط ما يقرأه كل أحد ما سمعه وتلقاه المختلفة فيها، 
  من يأخذ عنه.

ومن أمثلة ما كتبوه من الكلمات عاريًا من النقط فصار يحتمل الوجوه المسموعة كلها، 
  في قوله تعالى بسورة البقرة: ����هاىىسر ����كلمة: 

����Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä����  :٢٥٩(البقرة.(  

  .�هاِشرُ نْ نُـ ����أو:  ،����ÈÈÈÈ : �فصارت بذلك تحتمل أن تُقرأ

  في قوله تعالى في سورة الحجرات: )واىىىىفوكذلك: (

��������V�U�T�S�RV�U�T�S�RV�U�T�S�RV�U�T�S�R����  :٦(الحجرات.( 

  .����واتُ ب ثَ تَ فَـ �، أو: �����VVVVحتمل أن تُقرأ: فصارت بخلوها من النقط ت
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معناه قبول الكلمة للقراءة وٕامكان قراءتها بها، وليس الظن مصطلح وكلمة: تحتمل هنا 
  .، كما هو في تدليس كذاب السريانأو التخمين

ومــن ثَــم ال يمكــن واحــد،  ال يجمــع الوجــوه المختلفــة فــي قراءتهــا رســمٌ وأمـا الكلمــات التــي 
بــين ة هــذه الوجــوه المختلفــة فــي نــص واحــد، فقــد فرقــت اللجنــة وجــوه رســمها المختلفــة كتابــ

مصــحف، وبرســم مختلــف يوافــق نســخة مــن الالمصــاحف، فكتبتهــا برســم يوافــق وجهــًا فــي 
  ثالثة، وهكذا.ثانية أو نسخة وجهًا آخر في 

واإلمــام الــداني  ،حفمــارواه اإلمــام ابــن أبــي داوود فــي: كتــاب المصــاومــن أمثلــة ذلــك، 
، في سورة في قوله تعالى ،�����vvvv: كتبوا أنهم ،في: المقنع في رسم مصاحف األمصار

ســـــائر هكـــــذا بـــــواوين مـــــن غيـــــر ألـــــف بينهمـــــا فـــــي  �����z�y�x�w�vz�y�x�w�vz�y�x�w�vz�y�x�w�vالبقـــــرة: 
، فــــي مصــــحف أهــــل المدينــــة ����ىَصــــوْ أَ وَ �المصــــاحف، وكتبوهــــا بــــألف بــــين الــــواوين هكــــذا: 

  .)١(ومصحف أهل الشام

�����µ، في قوله تعالى بسورة الزخرف: �́́́´����وكتبوا:  �́³�²µ� �́³�²µ� �́³�²µ� ، هكذا ����³�²́�
، فــي �يهِ تَ ْشــتَ ����وكتبوهــا بغيــر هــذه الهــاء، هكــذا: المدينــة،  بهــاء بعــد اليــاء، فــي مصــحف

  .)٢(مصاحف الكوفة والبصرة

مثـــل الفـــتح واإلمالـــة والتقليـــل، والســـؤال اآلن: إذا كانـــت الوجـــوه المختلفـــة فـــي القـــراءة، 
بــالتلقي والمشــافهة، وهــي  مــأخوذةواإلظهــار واإلدغــام،  وتركــه، ، والهمــزوالحــذف واإلثبــات

وجـوه المختلفـة، فمـا الـذي هـذه الثابتة باإلسناد، وٕاذا كانت المصاحف العثمانية قـد احتـوت 
  ؟اأمر عثمان بن عفان بإحراقهكانت تحتويه الصحف والمصاحف التي 

أي نـــزل منجمـــًا،  القـــرءان وســـتعرف مـــا الـــذي أحرقـــه عثمـــان بـــن عفـــان إذا تـــذكرت أن
وَثمة سور نزل بعض من آياتها في مكة وبعضها اآلخر سورًا سورًا أو آيات آيات، مفرقًا، 

أو  ونمنـه ويحفظـ ونيسـمع واكـان والسـالموكـل مـن حـول النبـي عليـه الصـالة في المدينـة، 
                                                           

  .١٠٦، المقنع في رسم مصاحف األمصار، ص٣٩) كتاب المصاحف، ص ١
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ن كتبـــوا، بـــل كثيـــر مـــنهم، كتبـــوا مـــا ســـمعوه فـــي صـــحفهم ومصـــاحفهم مـــوبعـــض ، ونيكتبـــ
كمـا  ،أو بترتيـب نزولـه كمصحف أبي بن كعب وعبد اهللا بن مسـعود، بترتيب سماعهم له،

أمر أبـو بكـر الصـديق رضـي اهللا عنـه والمصحف الذي  في مصحف علي بن أبي طالب،
بـأمر ، بعـد أن اسـتقرت فـي أماكنهـا وآياتـه القـرءانسـور األخير لترتيب الكان على بكتابته 

  ة والسالم.الالنبي عليه الص

عــن  النبــي عليـه الصــالة والســالم ألونوأمـر آخــر، هــو أن كثيـرًا مــن الصــحابة كـانوا يســ
ذلـك فـي  ثـم يضـعون ،تفسـير بعـض اآليـاتعـن أو  ،معنى ما غمـض علـيهم مـن الكلمـات

��Â�Á�À�Â�Á�À�Â�Á�À�Â�Á�Àه كان في مصحف أبي بن كعب: داخل نص اآليات، فمن ذلك أن مصاحفهم

Å�Ä�ÃÅ�Ä�ÃÅ�Ä�ÃÅ�Ä�Ã "لبيــان اشــتراط التتــابع  ،علــى نــص اآليــة "متتابعــات: "، بزيــادة�"متتابعــات
  .)١(في كفارة اليمين

: فـي آيـة الميـراث التـي فـي أوائـل سـورة النسـاء وكان في مصحف سـعد بـن أبـي وقـاص
����`̀̀̀�c�b�ac�b�ac�b�ac�b�a لبيــان محــل الحكــم، والتفرقــة بينهــا وبــين آيــة ، "مــن أم"بزيــادة: ، ����""مــن أم

  .)٢(الميراث التي في آخر السورة، وهي في اإلخوة ألب

 القـــرءانفهـــذا وأمثالـــه، ممـــا خـــالف ترتيـــب النبـــي األخيـــر للقـــرآن، ومـــا اخـــتلط فيـــه نـــص 
وتوافقهـا فـي ، القـرءانفـي مكـان كلمـات أخـرى نزلـت كلمـات  الـبعض فيـهوضـع بغيره، وما 

الصــفوة هــو مــا أمـر عثمــان بــن عفــان رضـي اهللا عنــه بإحراقــه بموافقــة فــظ، لالمعنـى دون ال
  وعلى مشهد من األمة كلها. جميعًا، القرءاناظ ف حُ و 

  :وفي: المقنع في رسم مصاحف األمصار، روى اإلمام الداني

رضي اهللا عنه: "حدثنا الخاقاني، قال: حدثنا ... عن سويد بن غفلة، قال: قال علي 
    .)٣(لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان"

                                                           

 .٥٣كتاب المصاحف، ص)  ١
 .١٦٧لوم القرءان، صعاالتقان في )  ٢
 .١٨) المقنع في رسم مصاحف األمصار، ص ٣
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القـــراءات نـــزع ليكـــذاب الســـريان ألفـــه الــذي ، و الخيـــال الســـريانيأحـــد أفـــالم ورابعــًا: إليـــك 
المـؤرخين  أفـالم كل مثل ، وهوويجعل أصولها في السريانيةمن العربية،  واألحرف السبعة

 وٕاســـــقاط، لروايـــــاتا وتحريـــــف، تـــــدليسال مـــــنســـــيناريو ، الســـــرياني الطـــــراز مـــــن واللغـــــويين
   .واألزمان األماكن بين خلطالو ، لحقائقا وتزوير، لمعلوماتا

  يقول كذاب السريان:

، Book Marksببســاطة علــى أنهــا عالمــات الكتابــة  إذا فهمنــا األحــرف الســبعة"
ويمكننـا أن نـرى فـي ...  فسوف يكـون سـائغًا أن نـدرك أنهـا عالمـات اإلعـراب المفقـودة

وضعها يعقـوب الرهـاوي،  السبع في السريانية الشرقية التي اإلعراب سبعة حركات العدد
  .)١("Syriac Grammarفي كتابه: قواعد السريانية 

، األحـرف سـبعة وحركـات الرهـاوي أرأيت إلى الطريقة السريانية في التحقيـق واالسـتنباط
فاألحرف السـبعة يحتمـل ، ومن َثم السريانية السبعسبع، إذًا األحرف السبعة هي الحركات 

أيــام األســبوع الســبعة أو أي شــيء يوجــد أن تكــون الســموات الســبع أو األرضــين الســبع أو 
  أمامه رقم سبعة؟!

حزمة من التزوير واألكاذيب، فالرهـاوي، كمـا علمـَت، وضـع  وما قاله المدلس السرياني
حين وضعها، ولقرون بعد موته، لم يكـن و حركات اإلعراب من أجل ضبط نص الِبشيطا، 

الســريان الغربيــون فــي الشــام قــد ســمعوا بهــا أو يعرفــون عنهــا شــيئًا، فهــذه الحركــات كانــت 
وكـانوا نفر قليل منهم اختصـهم الرهـاوي بمعرفتهـا، السريان الشرقيين، بل في محصورة في 

 العاشــر القــرن فـي معجمــه وضــع بهلـول وبــار ،األناضــولالرهـا ومــا حولهــا مـن فــي جميعـًا 
، الرهـاوي حركات يستخدم أن دون، قرون بثالثة العثمانية المصاحف كتابة بعد، الميالدي

حــين انبعـــث لــم يشــع اســتخدام هــذه الحركـــات وتصــبح مــن لــوازم الكتابـــة الســريانية ســوى ف
خصوصـًا مـع ابـن  التأليف في السريانية بمحاكاة العربية في القرن الثاني عشر ومـا بعـده،

  العبري.

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P38. 
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فــالنبي عليــه الصــالة والســالم حــين قــال إن  ،حســب كــالم كــذاب الســريانو ، ذلــكوعلــى 
 ، وصـلتهمبوجوه القـراءات نزل على سبعة أحرف، ومن كتبوا المصاحف العثمانيةأُ  القرءان

قبــل أن تصــل إلــى عمــوم واســتخدموها،  حركــات الرهــاوي فــي أقصــى غــرب جزيــرة العــرب
  !!من السريان أنفسهم، وقبل أن يستخدمها فقهاء السريانية الشرق والغربالسريان في 

اإلعـــراب، وأضــاف الحـــروف المتحركـــة إلـــى الســـريانية،  والرهــاوي نفســـه وضـــع حركـــات
وهــو كــاره لهــا وال يريــد شــيوعها بــين الســريان، لكــي التنقطــع الصــلة بيــنهم  ،لضــبط الِبشــيطا

، وهذا هو ما من أجله حجبها عن وبين النصوص السريانية القديمة التي كتبت من غيرها
  نفر من خلصائه.ا عموم السريان واختص به

ـــارات الرهـــاوي نفســـه، فـــي رســـالته  ـــة اإلمـــالء لضـــبطفإليـــك نـــص عب ، الســـريانية والكتاب
 :سروج مطران Georgios جورجيوس صديقه إلى أرسلها والتياإلغريقية، محاكاة ب

في إضافة مثل  Reluctant  متراخين اذا كان هؤالء الرجال من السريانمل أعلمال "
أنـا فـي ف من كتـب حتـى يومنـا هـذا، فنوألني أخشى أن يضيع كل ما صُ ، حروفهذه ال

، وفي الوقت الحفاظ على ما كتبه أسالفنافأنا أريد  ،Great Dilemmaمعضلة كبيرة 
ـــات  ـــات للحرك وأضـــيفها لحـــروف  Vowel Symbolsنفســـه يجـــب أن أضـــع عالم

فهذه الحركات هي التي ستضبط اللغة وتبين طريقة ، السريانية في عملي الذي أقوم به
  .)١("الكتابة الصحيحة لألسماء واألفعال

كتابـــه: تـــاريخ صـــناعة النحـــو عنـــد عقـــب المستشـــرق األلمـــاني أدلبـــرت ِمـــركس، فـــي ويُ 
  السريان، على كالم الرهاوي بقوله:

، ولـم Common Usage لم يضع عالمات اإلعراب لالستخدام العـامفالرهاوي ... "
ن هـذه إيمكننـا أن نقـول باطمئنـان ولـذا يكن يريد لها أن تشـيع ويعرفهـا عمـوم النـاس، 

  .)٢(الرهاوي"مستخدمة في زمن معروفة وال الحركات لم تكن 

                                                           

1 ) The History of the study of grammar among the Syrians, P105. 
2 ) The History of the study of grammar among the Syrians, P106. 
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بعــد  وضــع عالمــات اإلعــرابم، و ٦٤٠ولــد ســنة  فهــذه واحــدة، والثانيــة هــي أن الرهــاوي
ـــة كانـــت فـــي ســـنة ٦٨٨ســـنة  ـــة المصـــاحف العثماني م، والنبـــي عليـــه ٦٤٦ه/ ٢٥م، وكتاب

  .م٦٣٢ه/١١الصالة والسالم توفي سنة 

إن القـــراءات فـــي  ، مفترضـــًا أنهـــم بقـــر،وجـــه إلـــيهم كتابـــهلـــذين يلكـــذاب الســـريان يقـــول ف
ين ُكتبت المصاحف بأمر عثمان بن عفان المصاحف العثمانية هي عالمات الرهاوي، وح

فـــي يخبـــرهم أن األحـــرف الســـبعة فـــي السادســـة مـــن عمـــره، و رضــي اهللا عنـــه كـــان الرهـــاوي 
لـم يكـن أبـو توفي و النبي عليه الصالة والسالم و  ،هي حركات الرهاوي السبعةحديث النبي 
  !!بأمهبعُد  التقىالرهاوي قد 

  !!اً سبع وليست تسع الرهاوي وضعها التي الحركات أنفهي ، وأما الثالثة

 فالســـبعة تطـــور حـــدث فـــي هـــذه الحركـــات بالتعـــديل والحـــذف علـــى يـــد فقهـــاء الســـريانية
المطـــران إيليــــا  اً حركـــات اإلعـــراب الســـريانية ســـبعأن ذكـــر  مـــن ، وأولالمتـــأخرين الشـــرقية

  النصيبي في القرن العاشر.

كمــا وروبيــة، ومــا يقابلهــا فــي اللغــات األفهــاك الحركــات التســع التــي وضــعها الرهــاوي، 
  أوردها أدلبرت ِمركس:

"١- :ă ، ٢- :ā، ٣- ::ē ،٤- ĕ: ،٥- ī:

  ،٦- ĭ: ،٧- :ū  ،٨- :u    ٩ – o:  

")١(.  

• ����ÈÈÈÈ����:  

، فــي أمهــات المســائل ، وتدليســهالكــذاب األصــغرتزويــر  مــا عرفنــاك بــه مــنكــل 
أن عالمـــات وزعمـــه إســـقاط المســـتوى الصـــوتي للقـــرآن، وهـــو األصـــل والكتابـــة تابعـــة لـــه، 

                                                           

1   ) The History of the study of grammar among the Syrians, P106 -107.  
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عشـوائيًا  القـرءانلضـبط نـص  وضـعت ل واإلعراب ونقاط اإلعجـام وتمييـز الحـروفيالتشك
 ، وأن األحــــرف الســــبعة ليســــت ســــوى حركــــاتدون ضــــابط مــــن الســــماع وبطريقــــة خاطئــــة
وتاريخــه الحقيقــي،  القــرءان، وتفريغــه مــن ســيرة غرضــه حــرث ذهــن قارئــه الرهــاوي الســبع،

، عربيـة وليسـت سـريانية وكلماتـه القـرءانن يتالعب به، ويـدق فـي رأسـه أن لغـة أل تمهيدًا 
ـــاء كـــذاب  ـــذين هـــم آب ـــه الصـــالة والســـالم ألفـــه مـــن أقـــوال الســـريان، ال ـــم فـــالنبي علي ومـــن َث

ســربلة ثــم التــي يــدين بهــا ويخفيهــا، التــي هــي ديانتــه الســريان، ومــن المصــادر الســريانية، 
  .بالتحليل اللغوي ا، وزركشتهفي لباس العلمهذه  أكاذيبه

أصــول المســائل، بعــد هــذا التــدليس المنهجــي والتزويــر فــي  ،كلــهفكتــاب كــذاب الســريان 
عبـر سالسـل مـن  ،في كل اتجاه وبأي وسـيلة، وعباراته القرءانليس سوى تالعب بكلمات 

أن يحكم مـا  دليل على أي منها، ودون دون، يخرج بعضها من بعض، اللغوية التخمينات
وٕادخالهـا إخراجها مـن العربيـة ن يصل إلى ما يريده بسوى أ ،ضوابط وال منهج محدد يفعله
، وأنـــه ال أحـــد ســـيتعقبه أو وســـنده الوحيـــد أنـــه يفتـــرض جهـــل مـــن يخـــاطبهم، الســـريانية فـــي

  .محرفةشواهد مزورة و أدلة يراجع ما يفبركه من 

أنهــا كتبــت أو رســمت خطــًأ،  خمــنوي ،نفــي أنهــا عربيــةفي، القــرءانللكلمــة فــي أتي فهــو يــ
ثـم يخمــن أن ، القـرءانمـع أن جـذرها وصـور اشـتقاق أخـوات لهـا موجــودة فـي العربيـة وفـي 

تحديـدًا الكلمة هذه  اختاروبأي منهج أن يفسر لماذا دون الصواب، هي  َثمة كلمة سريانية
التـي  سـريانيةال الكلمـة يقرب الكلمة العربيـة مـن وبعد ذلك، بديًال للعربية لتكون دون غيرها

وتعــــديل حركــــات مواضــــع الــــنقط منهــــا،  غييــــروت، صــــورتها ورســــمهاحــــوير عبــــر ت خمنهــــا،
 يفتـرض الـذي للقـارئ يقـدمها ثـموتبديل حروفها، وٕاضافة حـروف وٕاسـقاط أخـرى، تشكيلها، 

، أو يلفـق لهـا شـواهد ال برهان وال دليل إلى حاجة في ليست بديهة أنها على وتغفيله جهله
  .موجودة فعًال لكن بعد تحريفها لتالئم ما يدعيه وجود لها، أو شواهد

بل وفـي ، ليس فقط في العربية، وتحريف الكلمات إليك نموذجًا على التدليس والتزويرف
  :أنكذاب السريان  زعم، أيضاً  السريانية
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يقابـل فـي السـورة السادسـة، سـورة األنعـام، ، فـي ��������ÈÈÈÈكلمة:  في "حــ" :حرف"
اآلرامي السرياني، وقـد قـرأ خطـًأ علـى أنـه حـرف  المبكرة حرف:  القرءانمخطوطات 

ــذا الحــاء العربــي،  كلمــة الجمــع الســريانية يجــب أن تقــرأ علــى أنهــا: ��������ÈÈÈÈـ: فــول
Gawwaye رجعنا إلى النطق السرياني األصلي للكلمة يمكننا ، وٕاذا الجوايا

ــــرض أن  ــــاأن نفت ــــذا: الجــــوايي الصــــحيحة  قراءته ــــا هك ــــة نهايته  Alتكــــون بإمال

Gawwaye")١(.  

المســموعة المتلــوة آنــاء الليــل  القــرءانأنــت أمــام دجــال يتعامــل مــع كلمــات فكمــا تــرى، 
ن لغة بائدة في صـخرة وجـدت موأطراف النهار، وتوارثها شفاهة وباألسانيد، وكأنها نقوش 

بالحـــاء كانـــت  ��������ÈÈÈÈأن كتابـــة كلمـــة: خمـــن كـــذاب الســـريان فمطمـــورة تحـــت الرمـــال، 
كلمــة عربيــة وجــذرها   ��������ÈÈÈÈخطــًأ دون أن يبــين مــا الــذي دعــاه إلــى هــذه الفرضــية، و

  ؟لها القرءان، ومعناها العربي يطابق استخدام فيها

  يقول ابن فارس في: معجم مقاييس اللغة:

الشـيء ، يقـال: حويـت "حوى: الحاء والواو وما بعده معتل: أصـل واحـد، وهـو الجمـع
  .)٢(، والَحِوية: الواحدة من الحوايا، وهي األمعاء"أحويه حيًا إذا جمعته

العربيـة،   ��������ÈÈÈÈولكي يصل كذاب السريان إلى غرضه، لم يكتف بتحـوير كلمـة: 
: لرســم كلمــةومعنــى، ليجعلهــا مطابقــة  رســماً بــل تالعــب بالكلمــة الســريانية التــي جــاء بهــا، 

����ÈÈÈÈ����  فــــي الحقيقــــة ال تطــــابق رســــمها وال تــــؤدي ، وهــــي وتــــؤدي معناهــــا فــــي اآليــــة
  .معناها

  

  

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P45. 
 .١١٢، ص٢) معجم مقاييس اللغة، ج ٢
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  فنص اآلية:

�����Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´

Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�ÄÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä����  :١٤٦(األنعام.( 

تعنـــي فـــي اآليـــة  ��������ÈÈÈÈفلســـت بحاجـــة إلـــى تفاســـير وال مفســـرين، لكـــي تفهـــم أن: 
البقــر والغــنم، حرمــه اهللا عــز وجــل علــى الــذين هــادوا ضــمن أعضــاء  عضــوًا مــن أعضــاء

شيئًا يحتوي شيئًا آخر، ولذا هي اسم لألمعاء، ومـن ثَـم  العربية تعني ��������ÈÈÈÈو ،أخرى
  .وما تخبر به فمعناها موافق لسياق اآلية

، مـدلس السـريان كمـا زعـم ��������ÈÈÈÈال توافـق رسـم: أوًال هي السريانية، ف:أما
ايي ألن المـــدلس زعـــم أن نطقهـــا: َجـــو ال بالنقطـــة وال بـــدونها، وال باإلمالـــة وال مـــن غيرهـــا، 

Gawwaye ،ا بينمـــا نطقهـــا الصـــحيحَجـــو: Gawwaي :، وبإمالتهـــاَجـــو Gawwe،  :أو
فــتح ب ،الــدجال رهــاحو ف بعــدها، ومــن غيــر ألــفوتضــعيفها بكســر الــواو  ،Gawwehَجــوه 

، التــي يكــون ��������ÈÈÈÈكلمــة: مطابقــًا لالعربــي رســمها  ليجعــلها، ألــف بعــدة ضــافإ الــواو و 
  رسمها باإلمالة: الحوايي.

ال تعني األمعاء وال ياق اآلية، فهي سال يوافق  السريانية:  كلمةمعنى وثانيًا: 
، والحوايـــا إن معناهـــا نقـــيض لمعنـــى األمعـــاءبـــل أي عضـــو آخـــر بعينـــه مـــن األعضـــاء، 

ـــة لمـــا فيهـــا، بينمـــا  ـــا اســـم لألمعـــاء، ألنهـــا حاوي الســـريانية تعنـــي  ،َجـــوي، فالحواي
  ، فهي المحتواة وليست الحاوية.الشيء الموجود داخل شيء آخر

سـوى في معجـم بـار بهلـول، ، وهي مفرد السريانية،  َجوّ  ܓܘلكلمة:ال يوجد و 
  معنى واحد:

   .)١(: داخل"ܓܘܓܘܓܘܓܘ"

  منا:وفي معجم المطران أوجين 
                                                           

1 )  Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.1, P458. 
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جمهــور، جماعــة، شــحم الثمــر،  ،، وســط، لــبداخــل، بــاطن، جــوف، حشــى: ܓــܘܓــܘܓــܘܓــܘ"
    .)١(عامة"

فـأي شـيء  ،وليس االحتـواء ، َجوي السريانية تدور حول الداخلكلمة:فمعاني 
ــذا تســتخدم للداللــة علــى الجــوف أو مــا فــي داخــل الــبطن  ،ܓــܘ فــي داخــل آخــر هــو: ول

لهــا داخــل  حــلفــال معمومــًا، ولكنهــا ال تعنــي عضــوًا معينــًا، ال األمعــاء وال غيــر األمعــاء، 
  .اآلية

بمعنـــى الـــداخل عمومـــًا،  تـــرد فيـــه فـــي كـــل موضـــع /َجـــوهوالِبشـــيطا تســـتخدم كلمـــة: َجوي
مـــن  ،علـــى لســـان المســـيح عليـــه الســـالم العبـــارةفإليـــك نموذجـــًا فـــي هـــذه ، داخـــل أي شـــيء

  :، في الِبشيطاوالعشرين من إنجيل متى ثالثاإلصحاح ال

    ܒـܪܗܘܢܒـܪܗܘܢܒـܪܗܘܢܒـܪܗܘܢ    ܐܦܐܦܐܦܐܦ    ܕܗܘܐܕܗܘܐܕܗܘܐܕܗܘܐ    ܘܕܙܒـܘܪܐܘܕܙܒـܘܪܐܘܕܙܒـܘܪܐܘܕܙܒـܘܪܐ    ܕܟܣـܐܕܟܣـܐܕܟܣـܐܕܟܣـܐ    ܓـܘܗܓـܘܗܓـܘܗܓـܘܗ    ܠـܘܩܕܡܠـܘܩܕܡܠـܘܩܕܡܠـܘܩܕܡ    ܕܟـܘܕܟـܘܕܟـܘܕܟـܘ    ܥـܘܝܪܐܥـܘܝܪܐܥـܘܝܪܐܥـܘܝܪܐ    ܦܪܝܫܐܦܪܝܫܐܦܪܝܫܐܦܪܝܫܐ"

  .)٢("ܕܟܐ܀ܕܟܐ܀ܕܟܐ܀ܕܟܐ܀

  :الرسمية ترجمتها هي وهذه

يِسـي  َأيَها" اَألْعَمـى اْلَفر ! الً  َنـقـْحَفةِ  اْلَكـْأسِ  َداِخـلَ  َأو َأْيًضـا َخاِرُجُهَمـا َيُكـونَ  ِلَكـيْ  َوالص 
  .)٣(َنِقيا"

داخـل الكـأس ، في الترجمة العربيـة داخلفي الِبشيطا يقابلها كلمة:  ܓܘܗܓܘܗܓܘܗܓܘܗوكلمة: َجوه 
  والصحفة.

فـي الِبشـيطا، بعهـديها القـديم والجديـد، بمعنـى مـا فـي الجـوف  َجوه /ولم ترد: َجوي
 ،أعمـال الرسـل سـفراإلصـحاح األول مـن في أو داخل البطن سوى في عبارة واحدة 

                                                           

  .٩٥قاموس كلداني عربي، ص) المطران يعقوب أوجين منا:  ١
2  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ  ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ  (
http://dukhrana.com 

  .٢٦: ٢٣) متى:  ٣
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 على لسان بطرس تلميـذ المسـيح، واصـفًا يهـوذا الـذي سـلم المسـيح لليهـود والرومـان،
  فهاك هي:

ܩܳܢܐ    ܳܗܰܢܘܳܗܰܢܘܳܗܰܢܘܳܗܰܢܘ" ܩܳܢܐ݁ܕܰ ܩܳܢܐ݁ܕܰ ܩܳܢܐ݁ܕܰ ܗ    ݁ܕܰ
ܶ
ܗܠ
ܶ
ܗܠ
ܶ
ܗܠ
ܶ
ܐ    ܠ ܝ݂ܬܳ

ܺ
ܐܩܪ ܝ݂ܬܳ
ܺ
ܐܩܪ ܝ݂ܬܳ
ܺ
ܐܩܪ ܝ݂ܬܳ
ܺ
ܐ    ܶܡܢܶܡܢܶܡܢܶܡܢ    ܩܪ

ܳ
ܐܰܐ݂ܓܪ
ܳ
ܐܰܐ݂ܓܪ
ܳ
ܐܰܐ݂ܓܪ
ܳ
ܐ    ܰܐ݂ܓܪ ܚܺܛܝ݂ܬܳ ܐ݁ܕܰ ܚܺܛܝ݂ܬܳ ܐ݁ܕܰ ܚܺܛܝ݂ܬܳ ܐ݁ܕܰ ܚܺܛܝ݂ܬܳ ܠ    ݁ܕܰ ܠܰܘܢ݂ܦܰ ܠܰܘܢ݂ܦܰ ܠܰܘܢ݂ܦܰ ـܘ݈ܗܝ    ܰܥܠܰܥܠܰܥܠܰܥܠ    ܰܘܢ݂ܦܰ ـܘ݈ܗܝܰܐ݁ܦܰ ـܘ݈ܗܝܰܐ݁ܦܰ ـܘ݈ܗܝܰܐ݁ܦܰ     ܰܐܪܳܥـܐܰܐܪܳܥـܐܰܐܪܳܥـܐܰܐܪܳܥـܐ    ܰܥـܠܰܥـܠܰܥـܠܰܥـܠ    ܰܐ݁ܦܰ

݂ܬ 
ܶ
݂ܬ ܶܘܐ݂ܬ݁ܦܪ
ܶ
݂ܬ ܶܘܐ݂ܬ݁ܦܪ
ܶ
݂ܬ ܶܘܐ݂ܬ݁ܦܪ
ܶ
ܗ    ܶܡܢܶܡܢܶܡܢܶܡܢ    ܶܘܐ݂ܬ݁ܦܪ ܗܡܰܨܥ݂ܬܶ ܗܡܰܨܥ݂ܬܶ ܗܡܰܨܥ݂ܬܶ ܐܶܫ݂ܕ     ܡܰܨܥ݂ܬܶ ܐܶܫ݂ܕ ܶܘܐ݂ܬܶ ܐܶܫ݂ܕ ܶܘܐ݂ܬܶ ܐܶܫ݂ܕ ܶܘܐ݂ܬܶ ܗ    ܶܘܐ݂ܬܶ

ܶ
ܠ ܗ݁ܟܽ
ܶ
ܠ ܗ݁ܟܽ
ܶ
ܠ ܗ݁ܟܽ
ܶ
ܠ   .)١("܀܀܀܀    ݁ܓܳܘܶܝܗ݁ܓܳܘܶܝܗ݁ܓܳܘܶܝܗ݁ܓܳܘܶܝܗ    ݁ܟܽ

  وهذه ترجمتها الرسمية:

 ــِإن ــى هــَذا "َف ــالً  اْقَتَن ــنْ  َحْق ــَرةِ  ِم ــِم، ُأْج ــى َســَقطَ  َوإِذْ  الظْل ــهِ  َعَل ــنَ  اْنَشــق  َوْجِه ــِط، ِم  اْلَوْس
  .)٢(ُكلَها" َأْحَشاُؤهُ  َفاْنَسَكَبتْ 

السـريانية فـي الِبشـيطا، وهـي  ܓـܘܗܓـܘܗܓـܘܗܓـܘܗفي الترجمة العربيـة تقابـل كلمـة:  أحشاؤهوكلمة: 
، داخــل أي شـــيء، داخلفــي الــألن: َجــوه تعنــي مــا يوجـــد ترجمــة مجازيــة وليســت حرفيـــة، 

  : فالترجمة الحرفية للعبارة

  ."فانسكب كل ما في داخله"

يقـول  ،العبريـة גו: ، وِجـوّ العربيـة وّ كلمـة: َجـهـي نفسـها السريانية  وّ جَ  :بقي أن تعلم أن
  ابن منظور في مادة: جوا:

  .)٣(وَجو كل شيء: باطنه وداخله""

صحتها: الجوايا كما زعم كذاب السريان، فلماذا تكـون سـريانية  ��������ÈÈÈÈفإذا كانت: 
اســتخدامها للداللــة ، و فــي العربيــة هــو نفســه معناهــا فــي الســريانيةومعناهــا ، ذرها عربــيجــو 

   ؟معاجم السريانيةفي المعاجم العربية سابق على ال على الجوف

عريقــة ال التـدليس والتزويـر،الفبركــة و  جرثومـةكـذاب الســريان مـريض بال إجابـة سـوى أن 
  .سارية فيهم عبر القرونال، و في السريان

                                                           

1 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛــܬܐܦܫܝܛــܬܐܦܫܝܛــܬܐܦܫܝܛــܬܐ   ܐܪܡܝــܐܐܪܡܝــܐܐܪܡܝــܐܐܪܡܝــܐ    

http://dukhrana.com  
 .١٨: ١) أعمال الرسل:  ٢
  .١٥٧، ص١٤) لسان العرب، ج ٣
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وي الســريانية، وال َجــو العربيــة، تصــلح ألن تحــل فــي اآليــة محــل: ال َجــن اعلــم أنــه فــاآل
����ÈÈÈÈ���� ،.وال أن تؤدي معناها   

• ����IIII����:  

ثـم ، ونطقهـا رسـمها فـي والتعـديل الكلمـات وتحـويرآخر علـى التحريـف  اً ك نموذجهاثم 
  يقول كذاب السريان: ،المزورة تلفيق الشواهد

، كتاء فـي أواخـر الكلمـات Hيوظف الصوت: ه/لبيان إلى أي مدى ال توجد طريقة "
وأيضـًا فـي بعـض ألفـاظ المفـرد  مؤنثـة، لبيـان أنهـا الكلمـةبإضافته إلـى نهايـة خصوصًا 

التي تنتهي بــ: ه، والتـي  القرءاننفترض أن كلمات يجب حتمًا أن ، لذا والجمع المذكرة
...  Indeclinable مبنيـة وممنوعـة مـن الصـرفكانـت ، وضعت عليها الحقًا نقطتـان

فـي التذكير  بألفمأخوذة ال، ��������IIIIوأوضح مثال على ذلك الكلمة العربية المشهورة: 
ليســت ، هكــذا: خليفــا، بــدون الــنقط علــى الهــاء ��������IIIIو ...مــن الســريانية  نهايتهــا

التـي تعنـي:  ،Halipa، سوى نسخ صوتي السم المفعـول المـذكر السـرياني:
، خطًأ علـى أنهـا تـاء التأنيـث رأتقُ  الكلمةفاأللف في نهاية ، الخلفالبديل أو الوكيل أو 

   .)١("ثم أضيفت إلى الكلمة الم التعريف العربية

مـن التخمينـات اللغويـة،  شـالالً فـي ذهـن مـن يقرؤونـه يطلق  ، كما ترى،كذاب السريانف
، دون أي دليــل علــى أي تخمــين مــن تخميناتــه، أو والتحــويرات فــي شــكل الكلمــة وٕاعرابهــا

، الـــذي هـــؤالء القـــراء جميعـــًا مـــن الطـــراز الســـريانيتحـــوير مـــن تحويراتـــه، وهـــو يفتـــرض أن 
  وهم.خيال والال عوالمتوارث عقوله التحليق في ت

 ،فبــرك قاعــدة مــن خيالــهالعربيــة، إلــى: حليفــا الســريانية،  ��������IIIIفلكــي يحــول كلمــة: 
عربيـة ألن المرسـومة بتـاء التأنيـث المربوطـة مـن الصـرف،  القـرءانمنع فيها كـل كلمـة فـي 

                                                           

1  ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P47-48. 
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اللغــة الســامية الوحيــدة التــي ُحفــظ فيهــا التنــوين، وهــو مــن خصــائص اللغــة األم، كمــا هــي 
  صر ذيلها.وفقدانه في السريانية هو من قِ علمت، 

:المربوطـــة تصـــبح العربيـــة إذا أزيلـــت نقطهـــا التـــي فـــوق التـــاء ��������IIII: ثـــم زعـــم أن
إذا لم تكن مـن الطـراز السـرياني افعـل مـا قالـه، وانظـر مـا فسريانية، ال ،احليف  ،

  الذي ستجده.

بنقطـة فــوق الخـاء وبهــاء ، تصــبح خليفـه، ��������IIIIنقـط التــاء المربوطـة مـن:  إذا أزلـتَ 
وعلــى ذلــك فالــذين كتبوهــا فــي بينمــا الكلمــة الســريانية: حليفــا تنتهــي بــاأللف، فــي آخرهــا، 
ألنـه ال م كـذاب السـريان، عـ، كمـا ز التأنيث تشتبه عليهم الهاء بتاء يمكن أن المصاحف ال
  !حليفا السريانية رسم: هاء أصًال في

 ،أللـفا التأنيث المغلقة التي تشبه الهاء في رسـمها وبـين بين تاء هو االشتباهحتمال اف
وهــو المســتوى فقــط،  الصــوتيفــي المســتوى و  ،عنــد الوقــفال محــل لــه إال االشــتباه بينهمــا و 

  !كتابه كله وال يتعامل معه فيالذي أسقطه كذاب السريان 

ال فـي العربيـة، وال فـي  تـاء التأنيـث واأللـف، ال وجـه للشـبه بـينأما مـن جهـة الرسـم فـ  
ثــم يلقــي الكذبــة مــن الطــراز الســرياني، دجــال ســوى  الســريانية، فــال يمكــن أن يخلــط بينهمــا

 يمــن وادودليلــه عليــه  والرســم الكتابــة يزعمــه فــي وادف، عالقــة لــه بهــاال فبــرك لهــا دلــيًال ي
  !الصوتالنطق و 

  :في العربية المربوطة وتاء التأنيث والهاء فهذا هو رسم األلف

  "ة ،ه، "ا 

  :السريانية في األلف والهاء والتاء وهذا هو رسم 

  "  ܬܬܬܬ، ܗܗܗܗ ، ܐܐܐܐ"
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 ،في العربيـة هاجذر  الكلمة من ذاب السريانكقطع وفي طريقه إلى غرضه، وكالمعتاد، 
 هائمـــة، ليـــوهم مـــن يقرؤونـــه أنهـــا كلمـــة القـــرءانتصـــريفات أخـــرى منـــه فـــي ســـقط أن َثمـــة أو 

  وال أصل لها فيها.من السريانية العربية أخذتها 

  معجم مقاييس اللغة البن فارس: في

"خلــف: الخــاء والــالم والفــاء أصــول ثالثــة، أحــدها أن يجــيء شــيء بعــد شــيء يقــوم 
مقامه، والثاني: خالف ُقدام، والثالث: التغيـر ... ويقولـون: هـو َخَلـُف صـدق مـن أبيـه، 
وَخَلــف ســوء مــن أبيــه، فــإذا لــم يــذكروا صــدقًا وال ســوءًا قــالوا للجيــد: َخَلــف، وللــرديء: 

  ..)١(َخْلف"

  وفي معلقة زهير بن أبي ُسلمى:

  وأطالؤها ينهضن من كل َمْجثمِ  ••••••••••••بها الِعين واآلرام يمشين ِخْلفًة 

  في قوله تعالى: القرءانوالجذر: خلف في 

  ).١٦٩(األعراف:  ����{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§{�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§����

  ، غير خليفة، قوله تعالى:القرءاني األخرى ف ومن صور الجذر

����y�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�ry�x�w�v�u�t�s�r����  :١٤٢(األعراف.(  

  :تعالى قولهجمع خليفة في و 

����Þ�Ý�Ü�Û�ÚÞ�Ý�Ü�Û�ÚÞ�Ý�Ü�Û�ÚÞ�Ý�Ü�Û�Ú����  :١٦٥(األنعام.(  

فـي  يدلس في العربية ومعاجمهـا فقـط، بـل ويـزور كما تعودت منه، ال ،السريانوكذاب 
فــي  قــزمرســمها وهــي متبوعــة، ويحولهــا مــن تابعــة إلــى يكــي ل، أيضــاً  ومعاجمهــا الســريانية

لـــم ، القـــرءان، فكـــل مـــا يـــورده مـــن كلمـــات ســـريانية ويـــزعم أنهـــا أصـــل كلمـــات نخلـــة صـــورة
ودخـول بقـرون عديـدة،  القـرءانتكتسب معانيها التي ينسبها لها ويسـتدل بهـا إال بعـد نـزول 

                                                           

  .٢١٠، ص٢) معجم مقاييس اللغة، ج ١
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بعض هذه المعاني إلى السريانية ومعاجمها كان من آثار العربية ومحاكاة فقهاء السريانية 
  لفقهائها.

  ووجودها فقط ، من هذه المعاني خلوًا تاماً  قديمةعاجم السريانية الم خلوذلك من  تعرف
، حلـــف ܚܠـــܦجــذرها: ، حليفـــا : ، فكلمـــةالحديثـــةالمتــأخرة و  الســـريانية معـــاجم فــي
فــي  ولــيس الخالفــة بمعنــى التعاقــب والوراثــةفــي األشــياء، معنــاه األصــلي: بــدل أو غيــر و 

  في معجم بار بهلول:ذا ال شيء زيادة على هو ، اإلنسان

  .)١(ه"بدله وغير : ܗܗܗܗܚܠܦܚܠܦܚܠܦܚܠܦ، ِعوض، َبَدل: ܚܠܦܚܠܦܚܠܦܚܠܦ"

ــܦ حلــف واســتخدام الجــذر: بمعنــى الخليفــة والوكيــل   حليفــا، واالســم منــه: ܚܠ
على ذلـك، فـي طبعتـين  اً طريف فإليك دليالً ، يظهر إال في معاجم القرن العشرينال والنائب 

  ثالثة وثالثون عامًا فقط.من معجم واحد، بينهما 

 Lexiconمعجـم السـريانية  الطبعـة األولـى مـنلين ر بعـت فـي بـطُ م، ١٨٩٥سـنة  فـي
Syriacumوهــــو معجــــم ســــرياني المستشــــرق األلمــــاني كــــارل بروكلمــــان،  ، الــــذي وضــــعه

أي  ܚܠــܦلــم يضــع بروكلمــان أمــام الجــذر:  وفــي هــذه الطبعــة األولــى مــن المعجــمالتينــي، 
تعطي معنـى الخالفـة أو الوكالـة أو النيابـة، وكـان كلمة في أي لغة، ال العربية وال غيرها، 

، ثــم وضــع أمامهــا Permutavit تبــديل الشــيء أو تغييــره كــل مــا ذكــره هــو أنهــا تعنــي 
  :، وهذا هو نص ما في الطبعة األولى من معجمهالمصادر التي وجد فيها هذا المعنى

  .)٢("Permutavit: Js: 9: 9, Afr: 214: 5, TB: 132:14 :ܚܠܦܚܠܦܚܠܦܚܠܦ"

 سفـــي جامعـــة هـــالِ التـــي طبعـــت وفـــي الطبعـــة الثانيـــة مـــن معجـــم بروكلمـــان للســـريانية، 
Halis  فكــان تحــول هــذا الســطر الواحــد إلــى أربعــة عشــر ســطراً  م،١٩٢٨ســنة األلمانيــة ،

والتعاقـب،  خالفـةتعنـي ال ،كلمـات فـي لغـات مختلفـة ܚܠܦالجـذر:  أمـام وضع همما زاده أن

                                                           

1 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.1, P755. 
2 ) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, P113, First Edition, Reuther & Reichard, 
Berlin, T. & T. Clark, Edinburgh, 1895. 
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كلمــــة: خليفــــة  ،، حليفــــا الســــريانيةأمــــام:وضــــع ثــــم منهــــا الجــــذر: خلــــف العربــــي، 
  :في الطبعة الثانيةوهذا نص ما العربية، 

، ar. ، Poneخلــف، jar  ،h. Praeteriit ،moab. Successit:ܚܠــܦܚܠــܦܚܠــܦܚܠــܦ    "

Fuit،Post    Sab. ، Permutavit...  : :خليفــةex, ar: ، 
Vicarius Dion T")١(.  

أو  بمعنــى خليفــة كلمــة:أمــا أول معجــم ســرياني عربــي فــي الشــرق تظهــر فيــه 
الــذي طبــع فــي : دليــل الــراغبين فــي لغــة اآلراميــين، معجــم المطــران أوجــين منــا ، فهــونائــب

  م:١٩٠٠مطبعة اآلباء الدومينيكان، في الموصل، في فاتحة القرن العشرين، سنة 

  .)٢(بدًال، عوضًا عن"فرع، غصن غض، نائب، كفيل، : خلف، خليفة، ܚܠܦܚܠܦܚܠܦܚܠܦ    "

في دراسـته  ،ما فصلناهلك يؤكد كينج المستشرق وأستاذ الدراسات السامية دانيال  فإليك
فـي مجلـة الـديانات والثقافـات القديمـة، التـي  التي كتبها لنقـد كتـاب كـذاب السـريان، ونشـرها
  تصدرها جامعة كارديف في ويلز البريطانية:

أنهـا:  وكسـنبورجل فتـرضتـي ا، وال، يجـب مالحظـة أن:من جهـة السـريانية"
بـيح ، رغـم أن معنـى الجـذر يُ Deputy أو الوكيـل Substitute نائبني الخليفة، ال تع

سـتكون:  عربيـة فالنتيجـةنقلناهـا إلـى ال ، واألكثر من ذلـك أنـه لـومثل هذا المعنى نظرياً 
    !)٣("حليفة، بالحاء، وليس خليفة، بالخاء

  

  

                                                           

1) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, P235, 236, Second Edition, Halis Saxonum, 
1928.  

  .٢٤٣المطران يعقوب أوجين منا: قاموس كلداني عربي، ص ) ٢
3 ) Daniel King: A Christian Qur' ān, A Study in the Syriac Background to the Language 
of the Qur'ān as Presented in the Work of Christoph Luxenberg, JLARC 3 (2009), P47. 
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• ����RRRR����:  

: فــي ســورة المــدثر قولــه تعــالى مــن، ��������RRRRفــي مــا فعلــه كــذاب الســريان فــي كلمــة: و 
����S�R�Q�PO�N�M�LS�R�Q�PO�N�M�LS�R�Q�PO�N�M�LS�R�Q�PO�N�M�L�������������������� تي تستوطن رأسهالجرثومة العلى  ثالثنموذج، 

بـــأي  وٕادخالهـــا فــي الســـريانيةخــراج الكلمـــات مـــن العربيــة إلوالتـــدليس التلفيــق  إلـــىوتحركــه 
  .طريقة

ومن المعتاد أن تفسـر بأنهـا في زماننا،  Puzzle هي أحجية ��������RRRRوكلمة مثل: "
ــي األســد،  ــي الحبشــية، د و ولكــن ال وجــحبشــية وتعن ــة لهــذه الكلمــة ف فهــي كلمــة آرامي

Thes.II( سريانية، تظهر في: ، Qusra، ُقوسـرا في شـكل:  )3681 :
فالكلمــة ، )••••(التــي تفســر معــاجم الســريانية الشــرقية معناهــا بأنــه: حمــار هــرم مــا يحمــل

ر تعنـــي: غيـــر قـــادر، أو ال َقُصـــ :وفـــي العربيـــة، Qsar،  تصـــريف مـــن الجـــذر:
خالفـــًا للجـــذر: َقَســـر، الـــذي يعنـــي: أجبـــر أو قهـــر ... ولـــذا ال يجـــب قـــراءة: يســـتطيع، 

����RRRR����  :على أنها����RRRR���� Qaswara ،اور ُصـبل على أنها: قَ ، كما يحدث إلى اآلن 
Qasora  عرضـون ، فإن هذا التشبيه لمن يُ القرءان... وبالنسبة لمعنى هذا التعبير في

يمكن تفسيره بطريقتين، األولى هي مـن يفـر مـن شـيء يتهـدده وهـو خطـر  القرءانعن 
من شيء ال خطر فيـه، وهـذا هـو المقصـود هنـا، والثانية من يفر ، مثالً  حقيقي، كاألسد

عرضون عنه بالحمير التي تفر مـذعورة، لـيس مـن األسـد، يريد أن يشبه من يُ  القرءانف
ال شـيء و  ،Hoary Feeble حمـار هـرم ضـعيفوال مـن حمـار عـادي مـثلهم، بـل مـن 

  .)١(فيه يخيف على اإلطالق"

                                                           

بالعربيـة، وكـذلك الكلمـات والتعبيـرات العربيـة التـي  القـرءان) هذا هو نص كالم لوكسمبورج، وهـو يـورد فـي كتابـه كلمـات  ••••
  يستدل بها من معاجم العربية، ومن معاجم السريانية المشروحة بالعربية.  

1 )  The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P61-63. 
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ـــل فـــي التلفيـــق  ـــة وال الســـريانية، ب ـــه وخبيـــر، لكـــن لـــيس فـــي العربي وكـــذاب الســـريان فقي
وتزويــر  الواحــد هــو حزمــة مــن ِحزمــه فــي التــدليسوالفبركــة، فمــا قرأتــه لــه فــي هــذا النمــوذج 
  .معاني الكلمات في العربية وفي السريانية

فهـو ، علـى أنهـم حميـر مـن النـوع العـادي لهـم كتابـهتعامل مع من يوجـه يفتنبه أوًال أنه 
إنها ويقول لهم في فخر ، ܩܘܣܪܐ صحتها: ُقوسرا القرءانفي  ��������RRRR يخبرهم أن كلمة:

، لكــي يفســر كيــف وصــلت الكلمــات الســريانية إلــى النبــيمــع أنــه ، مــن الســريانية الشــرقية
، علــى فرضــية أن قريشــًا بنــى كتابــه كلــه، كمــا رأيــت ،القــرءانو ولكــي يقــرب بــين الســريانية 

وأن قصـي بـن كـالب الـذي تجمعـت حولـه قـريش ، بيزنطةأو حليفًا عسكريًا ل فيدراتيةكانت 
والشـــام كلهـــا تقـــع فـــي دائـــرة الســـريانية والنـــبط والقبائـــل الحليفـــة لبيزنطـــة نبطـــي مـــن الشـــام، 
كـــانوا مـــن رعايـــا اإلمبراطوريـــة  ،والســـريان الشـــرقيون جميعـــاً  ،والكلـــدان، الغربيـــة ال الشـــرقية

، واإلمبراطوريـة الساسـانية هـي عـدو ولغـتهم تنحصـر فـي دائـرة نفوذهـاالساسانية وحلفائهـا، 
  اإلمبراطورية البيزنطية وغريمها.

وال ألي مـــــــن  ،َقصـــــــر    ،ܩܨܪلجذر: التي ذكرها كذاب السريان للمعاني ال وجود لو 
، فــال وجــود فــي أي معجــم مــن معــاجم الســريانية الغربيــة، ال القديمــة وال الحديثــة مشــتقاته،

فـــي معجـــم اللبـــاب  ،وال عـــدم القـــدرة علـــى الحمـــل ،وال الهـــرم ،وال الضـــعف ،لمعنـــى الحمـــار
، وال قـاموس )٢(بروكلمان فـي طبعتـه الثانيـة الموسـعة ، وال معجم)١(لألب جبرائيل القرداحي

، وهـــو قـــاموس متعـــدد اللغـــات، ســـرياني عربـــي إنجليـــزي فرنســـي، وضـــعه األب )٣(كوســـتاز
فـــي بيـــروت، فـــي أربعينيـــات  ،لـــويس كوســـتاز اليســـوعي، وطبعتـــه دار المشـــرق الكاثوليكيـــة

  .القرن العشرين

مـــن النــــوع  ســـريانوألن كـــذاب الســـريان يتعامـــل مــــع مـــن يخـــاطبهم بكتابـــه علــــى أنهـــم 
: كيـف وصـلت كلمـات السـريانية الشـرقية هل سيتسـاءل أحـد مـنهمالعادي، فلم يشغل نفسه 

                                                           

 .٤٣١، ص٢السريانية الكلدانية، ج) اللباب، وهو كتاب في اللغة اآلرامية ١
2 ) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, Second Edition, P688. 
3 ) Louis Costaz: Syriaque Francais, Syriac English, س�رياني عرب�ي, P327, Dar El Machreq, 
Troisieme Edition, Beyrouth, 2002. 
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وبـين إلى مكـة فـي أقصـى غـرب جزيـرة العـرب، التي تنحصر في بالد النهرين واألناضول 
، أو الصــحاريكيلــومتر مــن  ٢٠٠٠حــوالي  وبــين مكــة مركــز الســريانية الشــرقية فــي الرهــا

ولــيس  فــي الشــام كيــف وصــلت إلــى قــريش فــي مكــة دون أن تصــل إلــى الســريان الغــربيين
  ؟!سوى نهر الفرات وبين إخوانهم الشرقيين مبينه

ــًا:  دلس حــرف فــي كلمــات الســريانية، ويــيُ نــه، دَ يْ ودَ كــذاب الســريان، كمــا هــو شــأنه وثاني
ليست لها في هذه المعاجم،  يَ لكمات معانلهذه اينسب لكي ويزور في المعاجم السريانية، 

ســـــريانية  رأت خطـــــًأ، وأنهـــــا ليســـــت عربيـــــة، وأنهـــــاقُـــــ القـــــرءانفـــــي  �����RRRRزعـــــم أن: فقـــــد 
وال وجود لكلمة في المعاجم السريانية توافـق هـذا الرسـم وهـذا ، أو َقُصورة َقُصورا: وصحتها

ــــذا  ــــدجال أمامهــــا مقــــابًال النطــــق، ول ــــهوضــــع ال ــــة أتــــى بــــه مــــن خيال  :بــــالحروف اإلنجليزي
Qasora كما يفعل في كتابه كله.، وليس مقابًال من السريانية  

ــܘܣܪܐوكلمــة:   /َقُصــورةَقُصوراأن: و ، القــرءانفــي  �����RRRRأصــل: ، التــي زعــم أنهــا ܩ
 تنطـــــــق:، و )ألـــــــف :ܐ راء،: ܪ، ينســـــــ: ܣواو، : ܘ، افقـــــــ: ܩ(جـــــــاءت منهـــــــا، حروفهـــــــا: 

أو  الــواو ، ألنَقُصورا/َقُصــورة، وال: �����RRRRرســمها ولفظهــا ال عالقــة لــه بـــ: ، فُقوْســراُقْسرا/
   سبق فيها السين، بخالفهما حيث تسبق السين والصاد الواو.ت الضمة

و غيـر أالهرم  ارم، ال تعني في السريانية الحܩܘܣܪܐُقوْسرا : أن، كله هم من ذلكاألو 
 ܩـܨܪَقصـر: فالكلمـة مـن الجـذر: أصـًال،  لمعناهـا بـالحميروال عالقة القادر على الحمل، 

ولكنهـا ظهـرت فـي المعجـم الـذي را، ُقوْصـُقْصرا/وتنطـق: ، ܩـܘܨܪܐوھ�ي بالص�اد: فع�ً، 
يـــدور حـــول الصـــغر  فـــي الســـريانية الشـــرقية ، ومعناهـــااســـتدل بـــه كـــذاب الســـريان بالســـين

ضـــعت وصـــفًا إلنســـان تعنـــي أنـــه ضـــعيف، ولحمـــار تعنـــي أنـــه ، فـــإذا وُ والعجـــز والضـــعف
  و قدرة تعني أنها صغيرة!!أعجوز وغير قادر على الحمل، ولوعاء 

هـذا هـو وفي معجم المطران أوجين منا، وهو كلـداني شـرقي، ومعجمـه سـرياني عربـي، 
  :ܩܨܪܐ ُقْصرامعنى: 
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  .)١(قصير، صغير، قاصر، عاجز، ضعيف" :ܩܨܪܐܩܨܪܐܩܨܪܐܩܨܪܐ"

، هـو: مكنـز اللغـة .Thesبه كذاب السريان، وأشار إليـه بـالرمز:  استدلالمعجم الذي و 
، وهو أكبر معجم للغة السريانية في العصر الحـديث، Thesaurus Syriacus السريانية

، أســتاذ Robert Payne Smithروبــرت بــاين ســميث   وحــرره وضــعهأشــرف علــى 
م ١٨٦٨مجلــدات، بــين عــام فــي أربعــة جامعــة أكســفورد،  يالالهــوت والدراســات الشــرقية فــ

بـأن يضـع  كلمـات السـريانيةاليفسـر بـاين سـميث  وفي مكنزه للغة السـريانية م،١٩٠١وعام 
الالتينيــة والعربيــة، ويــورد شــواهده مــن العبــارات عــدة لغــات، أكثرهــا أمامهــا مــا يقابلهــا فــي 

  .السريانية على المعنى الذي يفسره

، الــذي الثــاني مــن مكنــز بــاين ســميث، مــن المجلــد ٣٦٨١مــا فــي صــفحة: ه صــورة فهــذ
  :ܩܘܣܪܐ ُقوْسراذكره كذاب السريان على أنه مصدره ومرجعه لمعنى كلمة: 

" 
)٢(   

ومـــا تـــراه فـــي مكنـــز بـــاين ســـميث، واســـتدل بـــه كـــذاب الســـريان، أصـــله فـــي معجـــم بـــار 
سوى أن نقل كالم بـار بهلـول مكنزه سميث لم يفعل في  نفبايبهلول، وهو سرياني شرقي، 

  .)٣(نقًال حرفياً 

                                                           

  .٦٩٦كلداني عربي، ص قاموس) المطران أوجين منا:  ١
2 ) Robert Payne Smith, Auxit Digessit Exposuit Edidit: Thesaurus Syriacus, Vol.II, 
P3681, Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, London, M.DCCCC.I. 
3 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.2, P1742. 
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يضعها في ، بأن ܩܘܣܪܐ ُقوْسرا يشرح كلمة:، أو بار بهلول في الحقيقة، باين سميثو 
ي فهـالعربـي،  مقابلهـا أمامهـا يضـع ثـمأخـرى توضـح معناهـا،  اتمـع كلمـ ملجُ أو  اتعبار 

ألنــه ، بــل قــد يكــون ذلــك هــرمألنــه  ، لــيس فقــطال يقــوى علــى الحمــل مــع الحمــار تعنــي أنــه
ما يقـدر حمار صغير "وفي معجم بار بهلول زيادة على مكنز باين سميث، هـي: ، صغير
  .وهو، كما ترى، الوصف نفسه الذي يصف به الحمار الهرم، "يحمل

ووصـف صرة العربية، و ويقابلها: قيعني أنها صغيرة،  راسْ وصف فخارة بأنها: ُقو وأيضًا 
  .يرةدَ يعني أنها قُ بها درة قِ 

 غيـــر أخـــرى وألشـــياء، للحمـــار وصـــفاً  جعلهـــا بـــأن، ُقوْســـرا: معنـــى يوضـــحر بهلـــول فبـــا
مــن بــين كــالم بــاين  اقتــنص كلمــة: حمــاروكــل مــا فعلــه كــذاب الســريان هــو أنــه  ،الحمــار
وأن المقصـود بهـا وزعـم أنهـا مـن معـاني: ُقوْسـرا، الذي نقله من معجم بار بهلول،  ،سميث

 �����RRRRالســريانية هــو تفســير:  ثــم جعــل المعنــى الــذي لفقــه لكلمــة: ُقوْســراالحمــار الهــرم، 
  .يةالقرءان

كــذاب آخــر مــن النــوع الســرياني العــادي ويــزعم أن: ُقوْســرا  وهــو بالضــبط مثــل أن يــأتي
 هـذه الفخـارة أو القُـديرة هـي مـا تفـر منـه معناها فخارة صغيرة أو قديرة، ثم يفسـر اآليـة بـأن

  !ر المستنفرةمُ الحُ 

تزويـر و ، فـي لغتـه سـوى تـدليس لـيس السـرياناآلن أن كل ما يفعلـه كـذاب أدركت  فهال
  قبل أن يكون تدليسًا في العربية وتزويرًا في معاجمها؟!، ه وآبائهمفي معاجم قو 

ال هــــي ســــريانية، كمــــا زعــــم كــــذاب الســــريان مــــن النــــوع  القــــرءانفــــي  �����RRRR: ثالثــــاً و 
العــادي، وال هــي حبشــية، كمــا تقــرأ فــي مــا نقلــه بعــض المفســرين، بــل هــي عربيــة فصــيحة، 

 ألشــياء وهــي اســم، بصــورتها هــذه فــي شــعر العــرب وكالمهــم فجــذرها عربــي، وهــي نفســها
مــن غيــر لــف وال معناهــا العربــي يفســر اآليــة والتشــبيه أصــل معناهــا، و  فــي تشــترك متعــددة

  دوران من الطراز السرياني.
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الذي وضعه في القرن الرابع الهجري/العاشـر يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، 
  الذي وضع فيه بار بهلول معجمه:نفسه هو الزمان الميالدي، و 

ة: األسـد لقوتـه رَ وَ ْسـقسر: القاف والسين والراء يدل علـى قهـر وغلبـة بشـدة ... والقَ "
  .)١(وغلبته"

   وفي لسان العرب:

ـــز: ... والقســـورة" ـــره، يقتســـر العزي  والقســـور:... قســـاور والجمـــع: يقهـــره،: أي غي
 اللغــة، أهــل قــول هــذا: ســيده ابــن ... قــال قســورة ، والجمــع:األســد والقســور: الصــياد،
ــره ــوه لألســد، اســمان والقســورة القســور أن وتحري ــالوا: كمــا أنث ــال أســامة ق ــن ... وق  اب
 والقســورة: القســورة: الرمــاة،: القســر ... وقــال ابــن األعرابــي مــن َفْعَوَلــةٌ  :قســورة: عرفـة
  :المعز من شاة صفة في والقسورة: ضرب من الشجر، قال ُجَبْيها األشجعي األسد،

  ساِفحُ  الماءِ  من َقْطرٌ  َألْرواِقها ••••••••••••َرَحِبيٍة  َلْيَلةٍ  في ُأْشِلَيتْ  ولو

ها  الَجْونَ  الَقْسَور كَأن  لجاءتْ  اِمرُ  َعساِليَجه، ••••••••••••َبجالُمَتناِوحُ  والث  

  :الحمير بن توبة قال معظمه، :وقيل، األول نصفه: الليل وقسورة: األزهري وقال

  .)٢(َأِسيُرها" َدَأْبتُ  وقد الِعشاِء، وبين ••••••••••••ِنْصِفِه  بين التي الليلِ  وَقْسَوَرةُ 

وهـي اسـم لكـل مـا كانـت هـذه يـدور حـول العـزة والقهـر والغلبـة،  ومعناهـافقسورة عربية، 
وهــي اســم لنــوع فالصــياد قســورة، وكــذلك األســد، ألنــه يقتســر الصــيد فيغلبــه ويقهــره، صــفته، 

ويربو على غيره من النبات، وهـي اسـم لليـل ألنـه يقهـر النـاس  من الشجر ينمو في البادية
  بأنه يقهره وهو القاهر لغيره بالسير فيه. وتخور قواهم فيه، ولذا افتخر توبة بن الحمير

، ةعربيـذروة ال القـرءانورابعًا: كذاب السـريان، ألنـه أعجمـي ولـيس عنـده ذوق العربيـة، و 
فقــد زعــم، وهــو يــدلس وينقــب عــن أي شــىء وال يســتوعب تعبيراتــه، فهــو ال يفهــم تشــبيهاته، 

                                                           

  .٨٨، ص٥) معجم مقاييس اللغة، ج١
 .٩٢-٩١، ص٥) لسان العرب، ج ٢
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~ ٢٤٢ ~ 

 

�����I�H�G�F�I�H�G�F�I�H�G�F�I�H�G�Fسريانية، أنه يمكن فهـم التشـبيه فـي قولـه تعـالى:  �����RRRRيلفقه ليجعل: 

�N�M�LK�J�N�M�LK�J�N�M�LK�J�N�M�LK�JS�R�Q�POS�R�Q�POS�R�Q�POS�R�Q�PO�  بطــــريقتين، وأن إحــــداهما، وهــــي التــــي
عرضون عن الذكر اإللهي بالحمير التـي تفـر مـن شـيء يرجحها، أن المقصود تشبيه من يُ 

عـاجز ال شـيء فيــه يخيـف، وهــو الحمـار الهــرم الـذي ال يقــدر علـى الحمــل، وكـأن الحميــر 
  من النوع العادي ال تعرف بعضها، وال  ُتميز ما هرم منها.

وهو فهم سقيم يليـق بسـرياني مـن النـوع العـادي، ومـن ينشـرونه ويصـفقون لـه يحتـاجون 
  إلى دروس تقوية في عالم الحيوان.

أمــا إذا كنــت عربيــًا، وعنــدك قــدر مــن الــذوق والبيــان، وافترضــت أن َثمــة طريقــة أخــرى 
عرضــون عــن ، غيــر تشــبيه مــن يُ �����RRRRة، وتفســير معنــى كلمــة: لفهــم التشــبيه فــي اآليــ

الـــذكر، فـــي وجلهـــم واضـــطرابهم، بحميـــر تفـــر مـــن شـــيء مفـــزع مخيـــف، فـــإن هـــذه الطريقـــة 
عرضــون عــن الــذكر بحميــر تفــر مــن شــيء فيــه نفعهــا وصــالح حالهــا، سـتكون تشــبيه مــن يُ 

  نه.والحمار الهرم الذي ال يقدر على الحمل ال نفع فيه وال شيء ُيرجى م

 وأما إذا كنت بليغًا رفيع الذوق ومن أصحاب البيان، فالطريقة التي تفهم بها اآلية، هي
ر التـي مُ عرضـون عـن الـذكر، فـي فـزعهم ونفـورهم، بـالحُ ان المقصود ليس فقط تشبيه من يُ 

 ةور التقـاط صـ وأيضـاً  أو الرامـي الـذي يريـد صـيدها، بـلالذي هو األسد  ،�����RRRRتفر من 
فـي صـورة ولقطــة ه، فنـكر بمـن أعرضـوا عالتقـاء الــذِ للحظـة  طريـفالمشـهد وتسـجيل هـذا ال

الصــورة ي فــ ،�����RRRRألنــه  ثــم ر المفزوعــة،مُ كــالحُ فــي كــل اتجــاه مــن المشــهد يفــرون منــه 
  .بالغته ويقعون في أسركامه حبإ يقهرهم واللقطة التالية

تفسـير اآليـة وفهـم التشـبيه، مـع مـا تعلمـه ب اَألْولـى يمكنك أن تقارن أي الطـريقتين هـيو 
قارنـت هـذا المشـهد بالمشـهد اآلخـر الـذي ، وأن أسـلوبه ذروة البيـان، إذا القرءانمن إعجاز 

مــن ســرياني هــرم ال ، لــيس مــن ســرياني عــادي مــثلهم، بــل مــن الســريانتفــر فيــه مجموعــة 
  !يقدر على حمل شيء
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~ ٢٤٣ ~ 

 

• ����mmmm���� وِقريانا:  

 ����نءارْ قـُـ� إلى السريانية قريانا من: ، وعنوانهمن كتابهكذاب السريان الباب العاشر بدأ 
:From Syro-Aramic: ����قـُـْرءان�العربيـة،   Qeryana to Arabic،  بـأن

ــْرءان�عبارتــه التــي زعــم فيهــا أن كلمــة:  لنولدكــه القــرءاننقــل مــن كتــاب: تــاريخ  ليســت  ����قـُ
  :السريانية ܩܪܝܢܐ ِقرياناعربية، وأنها مستعارة من: 

يمكـن أن قرأ ال يمكن أن تكون من السامية األولى، مثل:  حضارةترتبط بال"ألن كلمة 
والســريانية يوجــد فيهــا مــع الفعــل: قــرا  جــاءت إلــى العربيــة مــن الشــمال، انفتــرض أنهــ

ــا  ــه: ِقريان ــذي يعنــي، االســم المشــتق من القــراءة بصــوت  القــراءة، :، ال
 لــيس ��������mmmm: مصــطلح يجعلنــا نفتــرض مــرة أخــرى أن مــا وهــوعــال، قــراءة درس، 

 علـى أقـيم ثم السريانية قريانا :من مستعار هو بل، الخالص العربي المصدر من مشتقاً 
  .)١("ُفعالن وزن

فــإذا ، القــرءانوقــد نقلنــا لــك هــذه العبــارة مــن قبــل فــي بــاب: نولدكــه، عــن كتابــه: تــاريخ 
كـــالم حـــرف أن كـــذاب الســـريان  دســـتج، )٢(وٕالـــى أصـــلها فـــي كتـــاب نولدكـــهرجعـــت إليهـــا، 

قــال إنــه يفتــرض أن الفعــل: قــرأ ربمــا أن نولدكــه  :ثالثــة أشــياء، أولهــا وأســقط منــه نولدكــه
 :اأن المعنـى األصـلي للفعـل: قـر  :وثانيهـامـن العبريـة أو السـريانية،  يكون أتى إلـى العربيـة

وأن هـذا المعنـى مـا ، وليس قراءة نـص أو تالوتـه، To Call صاح أو نادى بصوت عال
قـــال إنــه ال يوجــد دليـــل  أن نولدكــه :همهــاأوثالثهــا و زال مســتخدمًا فــي العبريــة والســـريانية، 

كانــــت مســــتخدمة فــــي اآلراميــــة أو الســــريانية القديمــــة، زمــــن نــــزول  علــــى أن كلمــــة: ِقريانــــا
  !!القرءان

 إلـى أنأن يصـل شيئان، األول: أن نولدكه غرضـه  والفرق بين نولدكه وكذاب السريان
مصــادر  مــنو هــو الــذي ألفــه، النبــي عليــه الصــالة والســالم لــيس وحيــًا إلهيــًا، وأن  القــرءان

                                                           

1 )  The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P70.. 
2 ) The History of the Qurʾān, P27. 
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~ ٢٤٤ ~ 

 

وكلماتـه جـاءت مـن  القـرءانإثبـات أن عبـارات ثَـم فهـو يسـعى إلـى  ، ومـنيهودية ومسـيحية
ســريانية أو آراميــة أو عبريــة أو كــون ت ال يفــرق معــه بعــد ذلــك أن، و خــارج العربيــة مصــادر

أسـتاذه ه بأثر تالبيئة الغربية التي تكون فيها و بطبيعة  ه، مع ميلالتينية أو حبشيةيونانية أو 
  .يةيهودة والمصادر العبريهينريش إيفالد إلى ال

طمــس فــي ، ولــذا يريــد االنتصــار للســريانية ومصــادرها تحديــداً أمــا كــذاب الســريان فهــو 
    !!حذف كل ما يخصها، و لعبريةذكر ا القرءانعبارة نولدكه التي اقتبسها من كتابه: تاريخ 

ويوظـف مــا يعرفــه غــات الســامية، لنولدكــه بحاثـة ومتبحــر فعــًال فـي ال أن والفـرق الثــاني:
 غـــالفضـــرورة وجـــود  وبـــين غرضـــه بـــين يـــوازن هـــوى مـــا يريـــده، فمـــن أجـــل الوصـــول إلـــ

، ولـذا واهيـة كانـت وٕان فرضـياته علـى أدلـة وجـود علـى بـالحرص ،لـه وموضوعي أكاديمي
 وجـــود لعـــدم بالفرضـــية ريانـــا، ثـــم اكتفـــىقِ : مـــن أصـــلها ��������mmmm:فرضـــيته علـــى أن مقـــد

  .معها يتعارض قد ما إلى وأشار، األدلة

 اهتمام أدنى ودون ة،طريق بأي غرضه إلى الوصول سوى يعنيه الف السريان كذابأما 
 يجـد لـم وٕان ،قصـىاأل حـده إلـىيزعمه  زعم كل في يصل فهو، كغالف ولو ،بالموضوعية

 ونســب ،والســريانية العربيــة كلمــات وحــرف ،والجغرافيــا ، وزور التــاريخدلــةاأل فبــرك ســند أي
  .فيها ليس ما وتلك هذه لمعاجم

مـن خيالـه للمراحـل  سـيناريو فبركو  ،ومن َثم فقد أخذ ما طرحه نولدكه على أنه فرضية
 مـــنفيـــه  شـــيء أي علـــى دليـــل ال ،��������mmmmحتـــى وصـــلت إلـــى: قريانـــا التـــي مـــرت بهـــا:

  .المخطوطاتو  المصاحف ال منو  ،ةالكتابالرسم و  من وال ،الصوتالنطق و 

وقريانــا،  ��������mmmmكــذابهم لســيرة ، الــذي ألفــه فــيلم الخيــال الســريانيوقبــل أن نعرفــك ب
  .بعض أشياءبما أخبرناك به عند ردنا على زعم نولدكه، ونزيدك  نذكرك

ل و قبـــل نـــز  موموجـــود فـــي كـــالم العـــرب وأشـــعاره قـــرأ أصـــيل فـــي العربيـــة، :الجـــذر أوًال:
  ، القرءان
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  وأصل معناه يدور حول الضم والجمع، يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:

قرى: القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتمـاع، ومـن ذلـك "
وٕاذا ُهمــز هــذا البــاب كــان هــو واألول ســواًءا،  ســميت القريــة الجتمــاع النــاس فيهــا ...

  يقولون: ما قرأت هذه الناقة َسلى، كأنه يراد أنها ما حملت قط، قال:

  .)١("ِهجاُن اللْوِن لم َتْقرَْأ َجِنينا  ••••••••••••كٍر بَ  ءَ ِذراعْي َعيطٍل أدما

تـوفي ، وقـد والبيت الذي استشهد به ابن فـارس فـي معجمـه مـن معلقـة عمـرو بـن كلثـوم
  قبل بعثة النبي عليه الصالة والسالم بخمسة وعشرين عامًا.

الجــذر ثـم صــار ، وسـميت قــراءة النصـوص بــذلك ألنهـا تجمــع المقــروء، حروفـه وكلماتــه
يســـتخدم الجـــذر: قـــرأ بمعنـــى الـــتالوة،  ��������mmmmو ،قـــراءةالمهمـــوزًا: قـــرأ مختصـــًا بـــالتالوة و 

  .ما يتلى عليكاتُل ، أي: �����mmmm���� :�kkkkوأول ما نزل من 

 :ســم بـه شــيء غيـره، وهــو علــى وزن، لــم يُ ��������mmmmاسـم علــم علـى ������������mmmm ثانيـًا:
: ُقربـان، القـرءانوهو وزن ال وجود له في السريانية، وشائع في العربيـة، ومنـه فـي ُفْعالن، 
، وهــي ��������mmmmالقــراءة بهمــزه هكــذا: عــن النبــي عليــه الصــالة والســالم  توجــاءوُفرقــان، 

وكـــذلك القـــراءة بغيـــر همـــز هكـــذا:  ابـــن كثيـــر المكـــي،عمـــوم القـــراء العشـــرة، مـــا عـــدا قـــراءة 
    .)٢(المكي ابن كثير وهي قراءة ����انرَ القُ �

من الضم والجمـع،  ،من غيرها ،����انرَ القُ �من القراءة والتالوة، و ،بالهمزة ،��������mmmmو

فـي العربيـة، ويبـين األصـل بمعناهـا اللغـوي  ��������mmmmيستخدم كلمـة: نفسه  ��������mmmmو
   :قولهالذي جاء منه اسمه، وذلك في 

����Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê������������Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�ÑÕ�Ô�Ó�Ò�Ñ������������Ú�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�ÖÚ�Ù�Ø�×�Ö����������������  

                                                           

 .٧٩، ٧٨، ص٥) معجم مقاييس اللغة، ج ١
  . ٤١٤، ص١) النشر في القراءات العشر، ج ٢

http://www.al-maktabeh.com



~ ٢٤٦ ~ 

 

  ).١٩-١٦(القيامة:

ܐمعنــى الجــذر: قــرا ثالثــًا: 
ܳ
ــܪ صــياح أي فــي الســريانية يــدور حــول النــداء والصــياح،  ܩ
وال عالقـة لـه القديمـة،  السـريانية معـاجم فـي معنـاه وهـذا هـوشيء، إنسان أو غيـر إنسـان، 

دخلــت زائــدة علــى معنـاه األصــلي، و  وال قـراءة النصــوص، فهــذه المعـاني فـي أصــله بــالتالوة
  في السريانية الوسيطة والحديثة. عليه

 معـاني فـي شـيء أي ،)•(، وال فـي معجـم إيشـو بـار علـيبهلـول بـار معجـم فييوجد  وال
ܐ : الجذر

ܳ
  :مافيه هذا هو معنى: قرا السريانيةفالتالوة،  أو بالقراءة يرتبطܩܪ

ܐ "
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
  .)٢()١("وصاح الديكسقع : ، : صاحܩܪ

ـــي فـــي القـــرن العاشـــر  ،هـــذاكـــة يَ الدِ صـــياح فقـــارن  ـــار عل ـــار بهلـــول وب ـــم يكـــن ب ـــذي ل ال
والحـديث والشـعر  القـرءانقـراءة ب غيـره، قارنـهالسـرياني الميالدي، يعرفان معنى للجذر: قرا 

فـــي الجـــذر: قـــرأ ، م٧٨٦/ه١٧٠المتـــوفى ســـنة ، الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي اكتبهـــالتـــي 
وٕايشـو بـار العربي، فـي كتـاب العـين، وهـو معجمـه الـذي وضـعه قبـل أن يضـع بـار بهلـول 

 قـرأ  اني:مـن اآلخـر معـ، لتعلم من الذي أخـذ من الزمان قرن ونصف بقرن يهمامعجمعلي 
  :رتبط بالحضارة والثقافةتي تال

عن ظهر قلب أو نظرت فيه، هكذا يقال، وال يقـال: قـرأت  ��������mmmmوقرأت قرأ: ... "
مقـروء،  ��������mmmmـ: إال ما نظرت فيه مـن شـعر أو حـديث، وقـرأ فـالن قـراءة حسـنة، فـ

  .)٣(وأنا قارئ، ورجل قارئ: عابد ناسك، وفعله: التقري والقراءة"

الجذر: قرا  الِبشيطا فيه تستخدم الذي الوحيد المعنى هو واالستدعاء والصياح أو النداء
ܐ

ܳ
  :يوحنا، فإليك نموذجًا في عبارة من إنجيل ܩܪ

                                                           

) معجم بار علي حققه وأشرف على تحريره وطبعه المستشرق اليهودي الصهيوني األمريكي ريتشارد جيمس هوراشيو  ••••
  م.١٩٠٨، وصدر في روما سنة Richard James Horatio Gottheilجوتهيل  

1  ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.2, P1832. 
2 )  Isho Bar Ali: The Syriac Arabic Glosses, Vol.2, P362, Edited by: Richard Gottheil, 
Ipografia D.R. Academia Dei Lincei, Rome, 1908. 

  .       ٣٦٩ص، ٣ج، العين كتاب ) ٣
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 ܀"
ܳ

Kܪܳܢ݂ܓ ܐ ݁ܬܰ
ܳ
ܐ ܩܪ ܗ ݁ܒܳܫܥ݂ܬܳ ܪ ܶܫܡܽܥܘܢ ܘ݂ܒܳ ܘ݂ܒ ݁ܟ݂ܦܰ

ܽ
 ܀ܘ݂ܬ

ܳ
Kܪܳܢ݂ܓ ܐ ݁ܬܰ

ܳ
ܐ ܩܪ ܗ ݁ܒܳܫܥ݂ܬܳ ܪ ܶܫܡܽܥܘܢ ܘ݂ܒܳ ܘ݂ܒ ݁ܟ݂ܦܰ

ܽ
 ܀ܘ݂ܬ

ܳ
Kܪܳܢ݂ܓ ܐ ݁ܬܰ

ܳ
ܐ ܩܪ ܗ ݁ܒܳܫܥ݂ܬܳ ܪ ܶܫܡܽܥܘܢ ܘ݂ܒܳ ܘ݂ܒ ݁ܟ݂ܦܰ

ܽ
 ܀ܘ݂ܬ

ܳ
Kܪܳܢ݂ܓ ܐ ݁ܬܰ

ܳ
ܐ ܩܪ ܗ ݁ܒܳܫܥ݂ܬܳ ܪ ܶܫܡܽܥܘܢ ܘ݂ܒܳ ܘ݂ܒ ݁ܟ݂ܦܰ

ܽ
  ١"ܘ݂ܬ

  .)٢("الديكُ  َصاحَ  َوِلْلَوْقتِ  ،َأْيًضا ُبْطُرُس  َفَأْنَكرَ "

ܐ: و
ܳ
  .ترجمة العربيةال في صاح: هي الِبشيطا في ܩܪ

  متى:وٕاليك نموذجًا آخر من إنجيل 

ܝܢ    " ܝܢܳܗܝ݁ܕܶ ܝܢܳܗܝ݁ܕܶ ܝܢܳܗܝ݁ܕܶ ܣ    ܳܗܝ݁ܕܶ ܘ݂ܕܶ
ܳ
ܣܶܗܪ ܘ݂ܕܶ
ܳ
ܣܶܗܪ ܘ݂ܕܶ
ܳ
ܣܶܗܪ ܘ݂ܕܶ
ܳ
ܐ    ܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ ܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ ܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ ܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ     ܶܗܪ

ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܐܩܪ
ܳ
ܘܶܫܐ    ܩܪ ܡ݂ܓܽ

ܰ
ܘܶܫܐܠ ܡ݂ܓܽ
ܰ
ܘܶܫܐܠ ܡ݂ܓܽ
ܰ
ܘܶܫܐܠ ܡ݂ܓܽ
ܰ
݂ܦ     ܠ

ܶ
݂ܦ ܺܘܝܠ
ܶ
݂ܦ ܺܘܝܠ
ܶ
݂ܦ ܺܘܝܠ
ܶ
ܐܝܳܢܐ    ܶܡܢܽܗܘܢܶܡܢܽܗܘܢܶܡܢܽܗܘܢܶܡܢܽܗܘܢ    ܺܘܝܠ ܐܝܳܢܐ݁ܒܰ ܐܝܳܢܐ݁ܒܰ ܐܝܳܢܐ݁ܒܰ     ܶܐ݂ܬܚܺܙܝܶܐ݂ܬܚܺܙܝܶܐ݂ܬܚܺܙܝܶܐ݂ܬܚܺܙܝ    ܰܙ݂ܒܳܢܐܰܙ݂ܒܳܢܐܰܙ݂ܒܳܢܐܰܙ݂ܒܳܢܐ    ݁ܒܰ

ܐ    ܠܽܗܘܢܠܽܗܘܢܠܽܗܘܢܠܽܗܘܢ ܘ݁ܟ݂ܒܳ ܐ݁ܟܰ ܘ݁ܟ݂ܒܳ ܐ݁ܟܰ ܘ݁ܟ݂ܒܳ ܐ݁ܟܰ ܘ݁ܟ݂ܒܳ   "܀܀܀܀    ݁ܟܰ

  وهذه هي ترجمتها الرسمية:

  .)٣(َظَهَر" الِذي النْجمِ  َزَمانَ  ِمْنُهمْ  َوَتَحققَ  ِسرا، اْلَمُجوَس  ِهيُروُدُس  َدَعا ِحيَنِئذٍ "

ܐ: و
ܳ
  .الترجمة العربية في دعا :هي الِبشيطا في ܩܪ

الســـريان مـــن النـــوع كذبـــة تعـــودت تـــأليف التـــي  الخيـــال الســـريانيأحـــد أفـــالم إلـــى واآلن 
  بورج:نهم لوكسالذي فبرك أحداثه كذاب ،ِقريانا العادي لها، وهو فيلم:

فيهــــا أن النبــــي لفــــظ كلمـــــة:  للشـــــافعي ، عبــــارة١٢٨، ص١يســــجل اللســــان، ج"
����mmmm����  :تـم وضـعهما  "ءا"أن الهمزة واأللف: ، وبناًءا على ����انرَ القُ  �من غير همزة

، المتـأخرين فـإن القـراء العـربكوسائل معاونة فـي القـراءة قبـل منتصـف القـرن الثـامن، 
، مضـوا علـى Qeryana: ِقريانـا األصلي للكلمـة النبي على ألفة بنطقكونوا يالذين لم 

 Softly زة تنطـق لينـةمـ، وقـد تجـاهلوا أن اله����قـُـَرانُ �تنطق بغيـر همـزة:  ����نُ ءارْ قُـ ����أن: 
البـد عني أن نطق النبي لهـا ي Yفي الحقيقة ياًءا لينة: يــ/، وكون الهمزة في لهجة مكة
، وهو نطق يطابق نطـق المتكلمـين بالعربيـة مـن المسـيحيين Qeryan أنه كان: قريان

                                                           

1 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ 
http://dukhrana.com  
 

  .٢٧: ١٨) يوحنا:  ٢
  .٧: ٢: متى)  ٣
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أنــه فــي ، ٣٧١٦، ص٢مكنــز الســريانية، جفــي ، و اآلراميــين فــي ســوريا وبــين النهــرين
ـــان ـــܐ معـــاجم الســـريانية الشـــرقية: القري ـــܐܩܪܝܢ ـــܐܩܪܝܢ ـــܐܩܪܝܢ ـــل ...  : القـــراءةܩܪܝܢ  ويمكـــن للمـــرء أن يتخي

Imagine الرسـم العربـي  ة مراحل من التحـول مـرت بهـا: قريانـا حتـى وصـلت إلـىأربع
الهجــاء النــاقص: قــرن،  -٢،Qeryan قــرين النطــق األصــلي: -١: ����نُ ءاقـُــرْ ����: الحــالي

وفي النهاية أدخلت الهمزة، وصار النطـق  -٤الهجاء الكامل: ُقران،  -٣ن، وتنطق: ُقرَ 
  .)١("����نُ ءاقـُرْ ����معروف: ال

كما أخبرناك من قبل، قوم من ذوي المواهـب الفائقـة والمهـارات العاليـة، لكـن والسريان، 
األفـــــالم وهـــــم يصـــــلحون حقـــــًا لتـــــأليف ، والتلفيـــــق وابتكـــــار األحـــــداث الوهميـــــةفـــــي الفبركـــــة 
تركـوا التحليـل اللغـوي والتحقيـق  لـو تظهر مـواهبهم وقـدراتهم الحقيقيـةوف س، و والمسلسالت

   .لعمل في صناعة السينمال التاريخي وانتقلوا

هـــذه الجـــرأة علـــى الكـــذب كـــذاب الســـريان فـــي حاجـــة إلـــى طبيـــب نفســـي، يفســـر  :فـــأوالً 
العــرب بعــد  القــرءانقــراء إن ، فهــو يقــول للســريان مــن النــوع العــادي والوقاحــة فــي مســتواه

، البتعــاد الزمــان، ثــم يخبــرهم فــي لــم يكونــوا علــى ألفــة بنطــق النبــي المــيالدي القــرن الثــامن
الصـالة عليه نطقه  البد أن أنه وفي وقاحة منقطعة النظير، ، في جزم ويقين،الوقت نفسه

  قريانا. :كان ����ءانرْ القُ �لكلمة:  والسالم

وصـــلتهم ، مـــن أصـــحاب األســـانيد والتلقـــي بالمشـــافهة القـــراء العـــربالكـــذاب يقـــول إن ف
على غير نطقها األصلي الذي كان ينطقه النبي، ولم يكن قد مر علـى وفاتـه عليـه الكلمة 

 ،الصــالة والســالم قــرن واحــد، وبعــض صــحابته مــا زال حيــًا يســعى بــين النــاس، وأنــه هــو
أربعـة عشـر وبين النبـي ، وهو في القرن الحادي والعشرين، وبينه كذاب السريان األعجمي

  وتلقى عنه!! وكأنه كان مع النبي وسمعه للكلمة، النطق الصحيحعرف  قرنًا من الزمان،

ويهللـون لـه مـن النـوع كتابـه مـن سـيقرؤون ، ألنه يعول علـى أن وكذاب السريانوثانيًا: 
إلــى:  افقــد ألــف أربعــة مشــاهد، يفســر فيــه كيــف تحولــت: قريانــالعــادي وارد بــالد الســريان، 

                                                           

1The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P71-73. 
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����mmmm����،  ،دون أن ، و وكأنه يؤلف سيناريو فيلم من أفالم هوليوودويقول لهم إنه تخيلها
  .التي تخيلهاهد امشمن اليكلف نفسه تقديم أي دليل على أي 

يحتمـل معهـا أن  ��������mmmm للقـرآن يوجـد فيهـا رسـم لكلمـة: واحـدة فهل توجد مخطوطة
 واإلسـالم تمتلـيء بهـم بـالد العـربالشـفوية  القـرءانأسـانيد وأصـحاب نا، اتكون قراءتها: قري

أي أحـد مـن هـؤالء، فـي أي بلـد،  عنـد وجـد فهـلمن مشرقها إلى مغربها في كل العصـور، 
      كلمة: قريانا؟ ��������mmmmيكون فيها: وفي أي عصر، قراءة 

بـدًال مـن  ها في فخـر،ونألكاذيب كذابهم وينشر  ونيهلل ن، الذيولو أن أحدًا من السريان
كتشـف أيضـًا نفسـه، الأمسك قلمًا وورقة، وكتـب قـرآن وقريانـا، الكتشـف التزويـر، و الصياح 

  هنئه بخروجه من النوع العادي.واستحق أن نُ 

األلف، ومن الهمزة، تئـول إلـى  :، بعد أن تجردها من الحروف المتحركةانرَ /القُ ءانرْ القُ ف
  ، هي: ساكنة ثالثة أصول أو حروف

  "ق، ر، ن"

تصـير بـه أربعـة حـروف سـاكنة ولـيس ثالثـة، ألن  حروفهـا المتحركـةوتجريد قريانـا مـن 
  وليست حرف مد، وهي:  ،الياء فيها لينة ساكنة

  : ن"ܢܢܢܢܢܢܢܢ: ي، ܝܝܝܝ: ر، ܪܪܪܪ: ق، ܩܩܩܩ"

فــال احتمــال ، "قــرين"، وقريانــا رســمها: "قــرن"رســمه مــن غيــر حركــات:  ��������mmmmـ: فــ
 ����نُ ءاقـُـرْ ����، وال أن يفتـرض أن: ����نُ ءاقـُـرْ ����قريانا علـى أنهـا:  ܩܪܝܢܐألن يخطيء أحد فيقرأ: 

   إال إذا كان من الطراز السرياني. ،صحتها: قريانا

ألدرك أن فــتح معــاجم آبائــه وأجــداده،  ،ذا الطــراز الســريانيولــو أن أحــدًا مــن هــ: وثالثــاً 
النـوع اكتشـاف نفسـه والخـروج مـن  طريـق ولتقـدم خطـوة أخـرى فـيكذاب السريان يقرطسه، 

  العادي.
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 ��������mmmmـ: الســريان علــى أن نطــق النبــي عليــه الصــالة والســالم لــتدل كــذاب ســافقــد 
فــي  أو مــن يــدينون بالســريانية لفــظ المســيحيين العــرب، بــأن هــذا النطــق يوافــق قريانــا :كــان

لــم يكــن لهــا وجــود فــي كــالم الســريان وال معــاجمهم فــي زمــن  قريانــا :وكلمــة الشــام للكلمــة،
   ، ولقرون بعد نزوله!!القرءاننزول 

ܐ الجذر: قراإذا كان ف
ܳ
ضعت في السريانية التي وُ  معاجم موجودًا في الِبشيطا، وفي ܩܪ
لديكـة وصـياحها، فـإن قريانـا اوٕان كـان معنـاه فيهـا بـدائيًا ويـرتبط بالقرن العاشـر المـيالدي، 

لكي يجعلها أصًال السـم  الذي رأيته الخيال السرياني فيلميان ر السكذاب ألف التي  ،ܩܪܝܢܐ
����mmmm���� ،التي اكتملت كتابتها في القرن نفسه ، ِقريانا ال وجود لها ألبتة، ال في الِبشيطا

وضـــع بعـــد  الـــذيبـــار بهلـــول  وال فـــي معجـــمالـــذي ولـــد فيـــه النبـــي عليـــه الصـــالة والســـالم، 
   بأربعة قرون!! ��������mmmmنزول

أمــا المعجــم الــذي وضــعه كــذاب الســريان علــى أنــه مصــدره لمعنــى: قريانــا، واســتدل بــه 
 Thesaurus، فهـو مكنـز اللغـة السـريانية  ��������mmmmلـ: على أنها هي النطق الصحيح 

Syriacus.الذي وضعه باين سميث في بدايات القرن العشرين ،   

  وفي مكنز باين سميث للسريانية أن:

  .)١(القريان، القراءة" .BA: ܩܪܝܢܐܩܪܝܢܐܩܪܝܢܐܩܪܝܢܐ "

قريانا هو معجم إيشو بار  :، يشير بهما باين سميث إلى أن مصدره لكلمةBAوحرفا: 
ن عنـده، مـأن بـاين سـميث أضـاف إليـه شـيئًا فإذا ذهبت إلى معجم بار علـي سـتجد علي، 

  فهذه صورة ما في معجم بار علي:

)٢(.  

                                                           

1 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II, P3716. 
2 ) Isho Bar Ali:The Syriac Arabic Glosses, Vol.2, P367.  
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كــذاب الســريان زعــم أن الــذين كــانوا ، بينمــا تنبــه أوًال إلــى أن بــار علــي ســرياني شــرقيف
سريان الشام، وهؤالء غربيـون، فهـو يسـتدل بمعجـم شـرقي علـى كلمـة يقـول  ينطقون: قريانا

  !!هم من يتكلمونها الغربيين إن

وٕالـــى مـــا قريانـــا ال وجـــود لهـــا مطلقـــًا فـــي الِبشـــيطا، ܩܪܝܢـــܐ وتنبـــه ثانيـــًا إلـــى أن كلمـــة: 
يــأتي بالكلمــات الســريانية  مكنــزه للغــة الســريانيةأخبرنــاك بــه ســابقًا مــن أن بــاين ســميث فــي 

فـــي كـــل مـــا وصـــل إليـــه مـــن نصـــوص الســـريانية ومعانيهـــا ثـــم يضـــع أمامهـــا مصـــادره لهـــا 
، وكتاباتها وأقوال أئمتها من البطاركة واللغويين ومن وضعوا معاجم السريانية عبر التـاريخ

  الِبشيطا. من أول الِبشيطا، بل من قبل

ــܐ أمــام:وبــاين ســميث لــم يضــع  ومعناهــا: القريــان، ســوى معجــم إيشــو بــار علــي،  ܩܪܝܢ
ات أخـرى، مـوبار علي نفسه لم يضـعها فـي عبـارة سـريانية تبـين معناهـا، كمـا يفعـل فـي كل

لــم يكــن لهــا وجــود فــي معــاجم الســريانية وال كتاباتهــا وال  ܩܪܝܢــܐكلمــة: فــتفهم مــن ذلــك أن 
أواخـــر الهجري/ثالــث القــرن ال ي فــيأقــوال أئمتهــا بــين الِبشــيطا وبــين معجــم إيشـــو بــار علــ

  الميالدي. تاسعال

، التـي احتـاط بهـا لنفسـه، لكـي ال القـرءانيؤكد لك ذلك عبارة نولدكه، في كتابـه: تـاريخ 
ـــ ـــالتزوير، عـــن عـــدم وجـــود ُي ـــا كاتهم ب ـــى أن: قريان ـــة أو نـــدليـــل عل ت مســـتعملة فـــي اآلرامي

  السريانية القديمة:

  )١(رغم أنه ال يوجد دليل على أن الكلمة كانت مستعملة في اآلرامية القديمة""

في الِبشيطا، وفي نصـوص السـريانية وأقـوال  ܩܪܝܢܐفإذا أضفت إلى عدم وجود: قريانا 
 سـرياني وهـوم وجودهـا فـي معجـم بـار بهلـول، دبـار علـي، عـ  أئمتها بـين الِبشـيطا ومعجـم

م، وتــوفي بــار ٨٩٠، إذ تــوفي بــار علــي ســنة فــي الزمــانلــه الحــق ، و بــار علــي مثــل شــرقي
أعلــم منــه أكبــر مــن معجــم بــار علــي وأوســع، وهــو بــار بهلــول  ومعجــمم، ٩٦٣بهلــول ســنة 

وهـو الـذي يقـيم الكنيسـة الشـرقية،  مطارنـة، ألنـه أحـد ومصطلحاتها الدينية بتراث السريانية

                                                           

1 ) The History of the Qurʾ ān, P27. 
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تكــون قــد أدركــت أن بــار علــي هــو فــي الحقيقــة المصــدر األول القداســات ويتلــو الصــلوات، 
  للكلمة.

 ܩܪܝܢـܐيـة، سـتجد أنـه كتـب كلمـة: قريانـا وِ رَ فإذا تأملت صورة ما في معجـم بـار علـي بِ 
بعـد أن اسـتبدل ، بهـا كمـا هـي، بـل عر كمـا يفعـل فـي معجمـه ولكنه لم يترجمها إلى العربية
  .ها في العربيةتبأداة التعريف السريانية نظير 

،  ܩتبـدأ بقـاف: وهـي وتنطـق: قريانـا، ، ܩܪܝܢـܐ: فالكلمة كما تراها في معجم بار علـي
بــار بهــا عر ف ،أداة التعريــف فــي الســريانية يهــ فــي نهايــة الكلمــة واأللــف، ܐ وتنتهــي بــألف:

وضـع األلـف ريـان، ثـم : قالسـريانيةقابـل الحـروف ت، بأن كتبها بالحروف العربية التي علي
فــي بــدايتها مكــان ألــف التعريــف الســريانية فــي نهايتهــا،  ،والــالم، أداة التعريــف فــي العربيــة

  فصارت: القريان.

والسؤال الذي نريدك أن تفكر في إجابته، أنت ومن يريد من السريان أن يكتشـف نفسـه 
  حقًا أم العكس؟! ما فعله بار علي هو هل هذاويخرج من النوع العادي: 

ܐ  مـن الجـذر: قـرا السؤال هو: إيشو بار علـي هـو الـذي ابتكـر هـذه الكلمـة
ܳ
وأدخلهـا ܩـܪ

فـي  ܩܪܝܢـܐ : ما فعله هـو أنـه ابتكـركان فهل ولم يكن لها وجود فيها قبله، في السريانية، 
  نها؟!يَ رْ أوًال ثم سَ بة عر مُ ال : القريانابتكرالسريانية أوًال ثم عربها، أم أنه 

، أو يشـوع بـن وربما يعينك علـى اختيـار اإلجابـة الصـحيحة أن نعرفـك بإيشـو بـار علـي
 ينطــق ويكتــب كلهــا أســماؤه، أو هــو اســم واحــدوهــي ، الطبيــب علــي، أو عيســى بــن علــي

  .بطرق مختلفة، سريانية وعربية

م، ٨٧٦ هــو تلميــذ حنــين بــن إســحق، المتــوفى ســنة إيشـو بــار علــي أو عيســى بــن علــي
وكالهما من مشاهير السريان في العصـر العباسـي، وسـبب شـهرتهما أنهمـا كانـا مـن كبـار 

-م٧٨٦ه/١٧٠(المتـــــرجمين فـــــي بيـــــت الحكمـــــة الـــــذي أنشـــــأه الخليفـــــة المـــــأمون العباســـــي
مـن  كانـاألنهمـا أشهر األطبـاء فـي عصـرهما،  من هماوفي الوقت نفسه ، م)٨٣٣ه/٢١٨
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-م٨٢٢ه/٢٠٥(علــى اهللا  طبيــب الخليفــة المتوكــل فحنــين بــن إســحق هــو، أطبــاء الخلفــاء
  .م)٨٦١ه/٢٤٧

الخليفــة وعاصــر ، فــي بغــداد وكــذلك عيســى بــن علــي كــان مــن أطبــاء الــبالط العباســي
المعتمــد علــى والخليفــة  ،المهتــدي بــاهللاوالخليفــة  ،المعتــز بــاهللا، والخليفــة علــى اهللا المتوكــل

الطبيـــب ، وكـــان م٨٩٢ ه/٢٧٩م، إلـــى ســـنة ٨٤٧ه/٢٣٢مـــن ســـنة  خالفـــتهممتـــد ت، و اهللا
ــــــى اهللا،  ــــــة وعشــــــرين عامــــــًا، مــــــن ســــــنة الخــــــاص للمعتمــــــد عل ــــــي الخالفــــــة ثالث الــــــذي ول

  .م٨٩٢ه/٢٧٩ م إلى سنة٨٧٠ه/٢٥٦

  األطباء: طبقات في األنباء عيونيقول ابن أبي ُأصيبعة في كتابه: 

 وكـان، ذلـك ِفـي تصانيف َوله بالحكمة، ومشتغالً  َفاضالً  َطبيباً  كاني: لع بن "ِعيسى
 بـن يسـىع َوَكـانَ ، تالميـذه أجـل  مـنو وهـ ِإسـحق، بـن حنـين علـى الطـب صناَعة قرأَ  قد
 ولــي ، ولمــايماً دَقــ طبيبــه َوَكــانَ  ،اهللا علــى وهــو المعتمــد توكــل،الم بــن مــدحأَ  دمخــي يلــع
  .)١(عليه" وخلع ابدو  على دفعات دةع َوحمله وشرفهإليه إ أحسن َفةالالخ

فعلــه إيشــو بــار  مــا ، وهــي أنإليــك فرضــيتنا ســبق كلــه معــًا،مــا وبعــد أن تجمــع  ،فــاآلن
أوًال، ليجعلهــا اســمًا للمقــروء مــن  /المعربــةالعربية ابتكــر: القريــانهــو أنــه فــي الحقيقــة  علــي

ܐالجــذر: قــرا مــن النصــوص الســريانية، ثــم اشــتق مقــابًال لهــا فــي الســريانية 
ܳ
الســرياني،  ܩــܪ

  هو: قريانا.الذي يقابل: قرأ العربي، فكان ما اشتقه 

هذا المنهج المقلوب، وجعله يبتكر كلمة عربية ثم يضع وقد تسأل: وما الذي دفعه إلى 
المفترض، وهو أن يشتق الكلمة الترتيب المعتاد و منهج بدًال من اللها مقابًال في السريانية، 

  ؟السريانية ثم يترجمها إلى ما يقابلها في العربية

، فـي زمنــه الــذي كلمــة: القريـان ومقابلهــا: قريانــا ابتكــرواإلجابـة هــي أنـه فعــل ذلــك ألنـه 
يعيشـون فـي  والسـريان فيـه السريانية، عقيـدة ولغـة، اكتسحت فيه العربية والثقافة اإلسالمية

                                                           

مكتبــةالحياة،  رضــا، دار نــزار وتحقيــق: دكتــور ، شــرح٢٧٧األطبــاء، ص طبقــات فــي األنبــاء عيــون ابــن أبــي أصــيبعة: ١)
  .١٩٩٥بيروت، 
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لكـي يضـع كلمـة لوصـف نصــوص  مـن حـولهم فـي كــل مكـان، �����mmmmكنـف العـرب، و
، ويغرس بها في نفوسهم أن هذه ��������mmmmكلمة:  يحاكي بها في آذان السريان السريانية

  في العربية. ��������mmmmتوازي النصوص في السريانية 

ــ يؤكــد لــك ذلــك أن بــار علــي ترجمتهــا العربيــة:  قريانــاضــع أمــام: أال ي د فــي معجمــهتعم
صــوتيًا  ��������mmmmتشــبه: التــي  ، بــل وضــع تعريبهــا: القريــان، ألن القريــان/المقــروءالقراءة
 ضــــاعمكانهـــا ل /المقــــروءاألصـــلي، ولــــو وضـــع: القراءةالمقصــــود االبتكــــار الحقيقـــي و  هـــي

  الذي ابتكرها من أجله.ها أثر تها و ت الكلمة وظيفدوفقغرضه، 

تــؤدي معنــى: كلمــة أخــرى  الشــرقية تأكــدًا أن تعلــم أنــه يوجــد فــي الســريانية كوممــا يزيــد
ܐ أيضـًا مـن الجـذر: قـراوهـي قريانا، 

ܳ
بمعنـى النـداء  أقـدم منهـا، وجـاءت فـي الِبشـيطا، و ܩـܪ

وهي ، ܩܪܘܝܘܬܐيوتا قرُ  وهذه الكلمة هي:ثم صارت تستخدم بمعنى القراءة، ، واالستدعاء
فهــاك  فــي الســريانية الشــرقية، الفــتح فيهــا نحــو الضــم اتــميلــت حركتــا ثــم أُ ريَ فــي األصــل: قَ 

   هي ومعناها في معجم بار علي، هو نفسه:صورتها 

)١(.  

، بخالف: قريانا التي عربها، ألن إلى: القراية العربية يوتافكما ترى، ترجم بار علي: قرُ 
مقاربتهـــا الصـــوتية مـــن القريـــان و /قريانـــاتعريـــب: ال يـــؤدي وظيفـــة  يـــوتالقرُ /يوتـــاتعريـــب: قرُ 

  هو الغرض من ابتكارها.، و القرءان

، وأن بـــار علـــي القريان/قريانـــا الســـريانية :هـــو أصـــل ��������mmmm :هـــي أنإذًا فرضـــيتنا 
  .يانية نظيرًا للقرآن في العربيةر الس اشتق قريانا لتكون في

وقد تقول مستدركًا، وقد يقول سرياني يريد أن يكتشف نفسه معترضـًا، وهـو معـذور فـي 
كــذاب قــد تقــوالن: كاذيــب التــي يحاصــره بهــا الســريان مــن النــوع العــادي، لســيول األذلــك، 

كلمــة أصــلها ونطقهــا الصــحيح: قريانــا،  ��������mmmm الســريان وضــع فرضــية جــزم فيهــا أن:
                                                           

1 ) Isho Bar Ali:The Syriac Arabic Glosses, Vol.2, P363. 
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، ��������mmmmكلمــة لــم يكــن لهــا وجــود فــي الســريانية قبــل  قريانا/القريــان :أنفرضــيتك هــي و 
، وابتكــار كلمــة فــي الســريانية تعــادل أثــر ��������mmmm :محاكــاةاشــتقاقًا غرضــه وأنهــا كانــت 

����mmmm���� في أسماع السريان، فأيكما نصدق؟   

والســرياني الــذي سيســأل هــذا الســؤال ويعتــرض هــذا االعتــراض، نهنئــه ونشــد علــى يديــه 
و حوخطا الخطوة األولى ن ،بدأ فعًال في اكتشاف نفسهقد بحرارة، ألن سؤاله هذا يعني أنه 

  الخروج من النوع العادي.

، هـي والصـحيحة أول خطـوة للتمييـز بـين الفرضـيتين وأيهمـا الصـادقة :ثم نقول له ولـك
كــذاب ومراجعــة ســريانية، والتأكــد مــن صــحة مــا نقلنــاه، المــا أتينــاك بــه مــن معــاجم مراجعــة 
  وتدليسه. تزويرهللتأكد من ، السريان

 :وســتعرف وحــدك هــللتفكــر فيهــا وتبحــث عــن إجاباتهــا، وبعــد ذلــك، إليــك هــذه األســئلة 
  ، أم أنها كانت محاكاة له.��������mmmm :قريانا هي أصل

ــــين أســــبق فــــي الوجــــود مــــن األخــــرى،  الســــؤالف ــــة األول: أي الكلمت ــــا باألدل والســــبق هن
التي تحـوي هـذه أو تلـك، ولـيس بـالتخمين والمعاجم والبراهين من النصوص أو كتب اللغة 

    ستدل عليها بفرضية أخرى؟ والفرضيات، ألن الفرضية ال يُ 

من أي خذت منها، فأُ  سبق كلمة ألخرى ال يعني بالضرورة أن الالحقةوالسؤال الثاني: 
التـي ، أو العكـس، الكلمـة ��������mmmmعـرف مـن أخـذ: قريانـا مـن:  كتابي أو شـفوي مصدر

وهل كان هذا المصـدر متاحـًا لـه وفـي مقـدوره أن يصـل إليـه اقتبسها وصنع منها األخرى، 
  ؟في زمنه أم ال

 الطريقـة هـي مـا أو، الكلمة أو تلـك إلـى مـن اقتبسـها هذه وصلت كيفوالسؤال الثالث: 
 ولـــــيس، ومصـــــادرها بالمعلومـــــات أيضـــــاً  واإلجابـــــة، مصـــــدرها إلـــــى بهـــــا هـــــو وصـــــل التـــــي

  والمسلسالت؟ األفالم وتأليف بالتخيالت
http://www.al-maktabeh.com
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يمكنــك أنــت و: قريانــا،  ��������mmmmعــن: بمعلومــات علــى هــذه األســئلة،  فإليــك إجابتنــا
  عليها.والسرياني الذي يريد أن يكتشف نفسه مراجعتها والتيقن منها أو االستدراك 

لمــًا علــى الكتــاب الــذي جــاء بــه النبــي عليــه عَ  ��������mmmmـ: فــأمــا عــن الســؤال األول، 
ومجيئهــا ولفظهــا ، كلمــة تــواتر النطــق بهــا بــين صــحابة النبــي منــذ بعثتــه، الصــالة والســالم

، مصدره التلقي الشفوي، ودليله األسانيد المتـواترة �انُ قـُرَ ����، ومن غيرها: ����ءانُ رْ قُـ ����بالهمزة: 
  .المتصلة من الرواةوالسالسل 

عــامر الدمشــقي،  ابــن الشــام هــو إمــامالمتــواترة، ات القــراءقــارئ ممــن تنســب إلــيهم وأقــدم 
، م٧٣٥/ه١١٨، وتـوفي سـنة م٦٤١/ه٢١ولـد سـنة وهو في الطبقة األولى من التـابعين، 

كـل قـراءة إسـناده ب فـي كتابـه: التيسـير فـي القـراءات السـبع، ذكـر اإلمـام أبـو عمـرو الـدانيو 
 منها، ثم ذكـر سـند كـل قـارئ إلـى النبـي عليـه الصـالة والسـالم، فكـان إسـناد ابـن عـامر أن

  هم: القرءانرجاله الذين أخذ عنهم 

"أبــو الــدرداء عــويمر بــن عــامر، صــاحب النبــي عليــه الصــالة والســالم، والمغيــرة بــن 
رة عـن والسـالم، واخـذ المغيـ الصـالة شعبة المخزومي، وأخذ أبو الدرداء عن النبي عليه

  .)١(والسالم" الصالة عليه النبي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، عن

، وتــوفي ســنة م٦٦٥/ه٤٥والتــالي البــن عــامر هــو اإلمــام ابــن كثيــر المكــي، ولــد ســنة 
  الء هم من أخذ عنهم:ؤ وهالنبي،  إلى قراءته سند وهذا، م٧٣٧/ه١٢٠

والسـالم، ومجاهـد بــن  الصــالة عبـد اهللا بـن السـائب المخزومــي صـاحب النبـي عليـه"
جبر أبو الحجاج مولى قيس بن السائب، ودرباس مولى بن عباس، وأخذ عبـد اهللا عـن 

 النبـي ُأبي نفسه، وأخذ مجاهد ودرباس عن ابن عباس، عـن ُأبـي وزيـد بـن ثابـت، عـن
  .)٢(والسالم" الصالة عليه

                                                           

العربـي،  الكتـاب برتـزل، دار ، تحقيـق: المستشـرق: أوتـو٩ص) اإلمام أبو عمرو الـداني: التيسـير فـي القـراءات السـبع،  ١
  م.١٩٨٤ه/١٤٠٤بيروت، 

  .٨) التيسير في القراءات السبع، ص ٢
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مـن غيـر  �انرَ لُقـا ����، بالهمزة، وفي قراءة ابن كثيـر: ������������mmmmوفي قراءة ابن عامر: 
ــ���� : اإلمــام الشــافعي، الــذي اســتدل بــه كــذاب الســريان، كــان يقــرأهمــزة، و  مــن غيــر  �انرَ الُق

   همزة، ألنه مكي وكان يقرأ برواية البزي، وهو أحد راوَيْي ابن كثير المكي.

وقبـــل أن يصـــل القـــرن األول مـــن الهجـــرة إلـــى منتصـــفه، كانـــت ُجـــل شـــعوب الشـــرق قـــد 
يعـد َثمـة كلمـة فـي األرض كلهـا أكثـر شـيوعًا بـين األمـم صـارت ضـمن دولـة اإلسـالم، ولـم 

  ، ويستوي في ذلك من آمن به ومن لم يؤمن.��������mmmmوالشعوب من

وهـــي أقصـــى درجـــات ولـــو تركـــت كـــل مـــا قلنـــاه وأخـــذت بشـــهادة كـــذاب الســـريان نفســـه، 
/الثـاني القـرن الثـامن الميالديكلمـة شـاع النطـق بهـا هكـذا منـذ  ��������mmmmفإن:  ،التعسف
   الهجري.

وضـبط حروفهـا،  ، بصـورتها هـذه،��������mmmmة: مـفكلعـاجم وكتـب اللغـة، جهة الم ومن
فــي أقــدم معجــم  موجــودةوأصــل اشــتقاقها فــي العربيــة مــن الجــذر: قــرأ العربــي،  ،معناهــاوب

عربي، ما زال موجودًا إلى اليوم ومطبوعًا، وهو كتاب العين الذي وضعه الخليل بن أحمد 
  ./الثامن الميالديمنتصف القرن الثاني الهجري عندالفراهيدي، 

قبـل نـزول هكـذا قد زعم كذاب السريان أن السريان الغربيين كـانوا يلفظونهـا أما: قريانا ف
ســرياني  ،قريانــافيــه: ُولــدت الــذي  ،، دون دليــل واحــد علــى ذلــك، ومعجــم بــار علــيالقــرءان
بيــل وفاتــه بقليــل، أواخــر القــرن التاســع المــيالدي، بعــد نــزول ووضــعه بــار علــي قُ شــرقي، 
، إذ تــوفي نحــو قــرنوفــاة آخــر القــراء الســبعة، وهــو اإلمــام الكســائي بوبعــد  قــرنين،ب القــرءان

، وال وجـود لقريانـا فـي الِبشـيطا، بأكثر من قـرن فراهيدي، وبعد معجم الم٨٠٥/ه١٨٩سنة 
  .بار عليوال في أي نص سرياني بين الِبشيطا ومعجم 

وبـين فرضـيتنا ، قريانـا: مـن ��������mmmm: أن فرضية كذاب السريان،الفيصل بين  فاآلن
، ��������mmmmلتكــون كلمــة تحــاكي فــي الســريانية: /القريــان قريانا اشــتق:أن بــار علــي  يوهــ

http://www.al-maktabeh.com بصـورتها هـذه، أحد من كذبة السريان من إثبـات وجـود قريانـا/ القريـان،الفيصل أن يتمكن 
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قبــل ، بــل أوائـل القــرن الســابع المـيالدي �����mmmmنــزول قبــل  ، لـيسفـي أي نــص ســرياني
   .في أواخر القرن التاسع أن يضع بار علي معجمه

مــن أخــذ إحــدى كيــف عــرف و أيــن ســمع وأمــا عــن الســؤالين الثــاني والثالــث معــًا، وهــو: 
وصــل بــأي طريقــة الكلمــة التــي حاكاهــا، وفـي أي مصــدر وجــدها، و الكلمتـين مــن األخــرى، 
فــي زمــن النبــي فلــو افترضــت أن قريانا/القريــان كانــت موجــودة فعــًال إليهــا أو وصــلت إليــه، 
 عليـه الصـالة والسـالم كيـف وصـلت إليـهإذا كانت سريانية شرقية فوالسريان ينطقون بها، ف

عــــابرة ألفـــي كيلــــو متـــر مـــن الصــــحراوات، دون أن تعبـــر الفــــرات إلـــى الســــريان ، فـــي مكـــة
فــأين مصــدرها الشــفوي أو المكتــوب الــذي  ة،غربيــشــرقية أو الغــربيين، وٕاذا كانــت ســريانية 

وعـــرف قريانا/القريـــان  توجــد فيـــه، وكيـــف وصـــل عليـــه الصـــالة والســـالم إلـــى هـــذا المصـــدر
 وخــالطوا ممــن اعتنقــوا المســيحية ،النصــارى العــربدون أن يعرفهــا وحــده، وظهــرت عنــده 

  .أشعارهم وكتاباتهم في تظهر ، ودون أنالسريان

كـاثوليكي مـن لبنـان،  سـرياني، وهـو م)١٩٢٧-م١٨٥٩( ولألب لويس شيخو اليسـوعي
اآلداب العربيـة قبـل اإلسـالم الشعر و مؤلفات تعقب فيها آثار النصارى والنصرانية في عدة 

وكتـــاب: النصـــرانية  شـــعراء النصـــرانية قبـــل اإلســـالم،المؤلفـــات كتـــاب: مـــن هـــذه و وبعـــده، 
  .ابها بين عرب الجاهليةدوآ

وال ألي كلمـة تشـبهها فـي أشـعار عشـرات الشـعراء الـذين جـاء ال وجود لقريانا/القريـان، و 
، فــي كتابــه األول فــي العــرب قبــل اإلســالم بهــم وبأشــعارهم وزعــم أنهــا مــن آثــار النصــرانية

  .)١(صفحة ٩٠٠الضخم، الذي يقع في أكثر من 

، بـــالهمزة ومـــن �����mmmmمعنـــى كلمـــة:  األب لـــويس شـــيخوذكـــر  وفـــي كتابـــه الثـــاني:
  ذا نص كالمه:أن أصلها من الِقريان السريانية، وه ، وقال إنه يرىغيرها

                                                           

 م.١٩٩١الرابعة، اإلسالم، دار المشرق، بيروت، الطبعة  قبل النصرانية شعراء) األب لويس شيخو اليسوعي:  ١
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ولـم يتفقـوا علـى أصـلها، فمـنهم مـن همزهـا وجعلهـا  ��������mmmmوقد استعملوا لفظـة "
، واستشــهدوا ����انُ قـُــرَ ����مــن رجــح عــدم همزهــا، فقــال: مصــدرًا لقــرأ بمعنــى القــراءة، ومــنهم 

  ببيت حسان بن ثابت في هجوه لبني جمح:

  ظهر دين كل رسولواهللا يُ  ••••••••••••وكذبوا بمحمد  ����انرَ القُ ����جحدوا 

وعلـى رأينـا أن من ُقـران، أي جمـع، بمعنـى مجمـوع اآليـات،  ���� انرَ القُ  ����وعليه تكون 
   وهو الشائع، وعلى هذا وردت في المية كعب بن زهير، قال: الهمز أفضل،

  فيه مواعيظ وتفصيل ��������mmmm ••••••••••••مهًال هداك الذي أعطاك نافلة 

ܐوعندنا أن أصل الكلمة من السريانية، وهي مصـدر: 
ܳ
ܐܩـܪ
ܳ
ܐܩـܪ
ܳ
ܐܩـܪ
ܳ
، ومعناهـا القـراءة وقطعـة ܩـܪ

  .)١(من الكتاب، السيما الكتاب المقدس، ويقال بهذا المعنى: رأس الِقريان"

يقــدم لــك دلــيًال مــن أشــعار أنــه  :شــيئان، األول ومــا يعنيــك فــي كــالم األب لــويس شــيخو
كانـــت تنطـــق  ��������mmmm: لفظـــة علـــى أنالصـــحابة، حســـان بـــن ثابـــت وكعـــب بـــن زهيـــر، 

، وهــو مـــا وحضـــوره فـــي حيــاة النبـــي عليــه الصـــالة والســالممهمــوزة وغيـــر مهمــوزة،  ،هكــذا
لفــظ هكــذا لــم يُ  ��������mmmm، وأن: يـنقض زعــم كــذاب الســريان أن النبــي كــان يلفظهــا: ِقريانــا

  .الميالدي/الثاني الهجري إال بعد منتصف القرن الثامن

لكنـه و الِقريان السـريانية،  :أصلها من ��������mmmmيرى أن: ه يقول إنشيخو  أن :والثاني
أو شــيئًا  لــم يــأت بــأي شــاهد مــن كــالم العــرب أو أشــعارهم علــى أنهــم كــانوا يعرفــون ِقريانــا

  الجاهلية. عرب بين وآدابها : النصرانيةفي األصل عنمع أن كتابه  يشبهها،

وما ذكر األب لويس شـيخو أنـه يـراه ال اعتبـار لـه، ألنـه لـم يـر شـيئًا فـي الحقيقـة، فهـو 
ذكـر نولدكـه وكتابـه فـي الصـفحة وقـد ، القـرءانعن نولدكه وكتابه: تاريخ نقًال مشوهًا ينقل 

  نفسها، في الفقرة التالية وهو يفسر أصل كلمة: فرقان:
                                                           

، دار المشرق، بيروت، الطبعة ١٨٢، ص٢: النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، جاألب لويس شيخو اليسوعي) ١ 
  م.١٩٨٩الثانية، 
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  .)١(")Gesch. D. Qorans, P.24( "والمرجح ما ارتآه العالمة نولدك

فبرهانهــا أن ، �����mmmmقلـدًا لفـظ: بــار علـي: قريانا/القريـان مُ  رأمـا فرضـيتنا عـن ابتكـا
وفيهـا مركـزان بار علي كان يعيش في القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي، في العراق، 

س النحـو العربـي، وهمـا الكوفـة والبصـرة، ر بـل وتنسـب إليهمـا مـدامن مراكـز اللغـة العربيـة، 
، فالبصــرة هــي معقــل أبــي عمــرو البصــري القــرءانوهمــا أيضــًا مــن مراكــز القــراءات وعلــوم 

  .وقراءته، والكوفة جمعت ثالثة من القراء السبعة، وهم عاصم وحمزة والكسائي

 وينبــوع، وهــي حاضــرة الخالفــة العباســية، ش فــي بغــدادبــار علــي يعــيفــي العــراق كــان و 
ويعمـــل فـــي بـــالط بنـــي العبـــاس، القرشـــيين الهاشـــميين وأبنـــاء عـــم  ،الثقافـــة واآلداب العربيـــة

  النبي عليه الصالة والسالم.

وعمــل بـــار علــي الـــذي كـــان ســبب مـــا نالــه مـــن شـــهرة، مــع عملـــه طبيبــًا، هـــو اشـــتغاله 
غـة فوظيفته هي نقل المعاني من لغة إلـى لغـة، وابتكـار كلمـات وتعبيـرات فـي الل، بالترجمة

  اللغة التي ينقل منها. كلماتليضع فيها معاني التي ينقل إليها 

وأولــــى بالتصــــديق، أن النبــــي الــــذي ال يعــــرف القــــراءة  للصــــحة فــــأي الفرضــــيتين أقــــرب
في مكـة، فـي أقصـى غـرب جزيـرة العـرب، علـى بعـد ألـف كيلـو متـر يعيش كان والكتابة، و 

مــن الســـريان الغـــربيين فـــي الشــام، وألفـــي كيلـــو متـــر مـــن الســريان الشـــرقيين فـــي الرهـــا ومـــا 
ــســمع: ِقريانــا وحــده دون العــرب جميعــًا، عُ حولهــا، قــد  اد أوثــان ونصــارى، وِقريانــا أصــًال ب

ص أو أن أحدًا كان يلفظها في زمانه عليه كلمة ال دليل على أنها كانت موجودة في أي ن
  ؟الصالة والسالم

بــين العـــرب، ، الــذي يعـــيش المحتــرف أم الفرضــية الثانيــة، وهـــي أن بــار علــي المتـــرجم
واللغــة، ابتكــر  القــرءانالخالفــة، ومقــر علــوم حواضــر فــي ويعمــل فــي خدمــة بنــي العبــاس، 

، الــذي �����mmmmينــاظر اســم نــص العربيــة: لكــي تكــون اســمًا لنصــوص الســريانية، ِقريانــا 

                                                           

  .١٨٢، ص٢) النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ج ١
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عقـر معاقلهـا و  فـي وهو يقهر السريانية، ويراه في كل شيء حولهويراه مكتوبًا  ُيتلىيسمعه 
  ؟إلى أحضان الجبالتنسحب أمامه و  ،دراها

هـــزائم الســـريانية  حـــاولون تعـــويضيومـــا يحـــدث فـــي زمانـــك هـــذا هـــو أن كذبـــة الســـريان 
 فيهـا يعيشـون ، بتـأليف أفـالم مـن الطـراز السـريانيوالعربيـة القـرءانأمـام  الحقيقيـة التاريخية

  !يةتخيلها التنتصر على العربية في معارك لسريانيةاون بمحل، ويما يتوهمونه

• ����w�v�u�tw�v�u�tw�v�u�tw�v�u�t����:  

، أن المقصــــود األصــــلي بــــاألفالم الســــريانية ونثبتــــه لــــك ومــــا نريــــد ان نصــــل بــــك إليــــه
 وحــي إلهــي اً عربيــ القــرءانألن ، القــرءانلــيس العربيــة فــي الحقيقــة، بــل ومعاركهــا التخيليــة، 

انطفـــأت بشـــروق شمســـه كشـــف تحريـــف نصوصـــهم، و و ، أبطـــل عقائـــدهم، محفـــوظ أصـــيل
  .وأعرضت عنهم شعوب الشرقكتبهم، وهوت إليه أفئدة 

تخيليــًا تاريخــًا صــنع بهــا الســريان يوســيلة  ســريانية ليســت ســوى القــرءانأن لغــة ودعــوى 
 الحقيقـة، هـويتمنـون أن لـو كـان وبـين السـريانية ونصوصـها،  القرءانالعربية و للعالقة بين 

هـذا التـاريخ التخيلـي يعيشـون ألنهم ثم فعًال، مقلوب الواقع وما حدث  بينما هو في الحقيقة
ويفهمونــه ويضــعون أطروحــاتهم وينتجــون  يــرون كــل شــيءفهــم مقلــوب التــاريخ الحقيقــي، 

  أفكارهم من خالله.

أبطـــل  القـــرءانو ذروة البيـــان والبالغـــة العربيـــة، يتمنـــون أن لـــو كـــان ســـريانيًا،  القرءانفـــ
 مقتــبس منهــا،يحاكيهــا و فــي أنــه  النظريــات لفقــونعقائــدهم ووصــم كتــبهم بــالتحريف، وهــم ي

وصـارت  ،اإلنسـانلسـان بنـي خرج من كادت تحتى  سريانيةالتراجعت أمام زحف العربية و 
  .القرءانالعربية و  في عن آثارهافون األفالم لوهم يؤ ، ناالج كالمتحسب من 

وهــم وشــأنهم فــي األوهــام هــذه عقيــدتهم، فتــاب، ولــيس مــن أجــل ذلــك نكتــب لــك هــذا الك
ولـــو أنهـــم اكتفـــوا بـــأن هـــذه عقيـــدتهم ومـــا ، والتخـــيالت التـــي يعيشـــون فيهـــا، التـــي يؤلفونهـــا
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لو أنهم اقتصـروا فـي عـرض أفـالم الخيـال السـرياني التـي يؤلفونهـا علـى دور و يؤمنون به، 
  ما ترانا نفعله.بهم كنا نحوهم خطوة واحدة، ولما فعلنا ر تحالعرض السريانية، لما 

، مــن أجــل هــو مــا يســتحلونهمــن أجلــه، هــذا الكتــاب لــك كتبنــا حركنــا نحــوهم، ومــا مــا 
ينشـــرونها علـــى عمـــوم ، ودســـائس وأكاذيـــب وتحريـــف مـــن تزويـــر الوصـــول إلـــى غرضـــهم،

فـي جلبـة  يزعمـونو يخفـون أغراضـهم ويموهونهـا، وهم  من السريان وغير السريان، ،الناس
  وأن تحريفهم ودسائسهم براهين وأدلة.وبحوث، دراسات تزويرهم وأكاذيبهم  أن ووقاحة

ومـا أصـله مـن قريانـا،  ��������mmmm أن زعمه كـذاب السـريان عـننت تقرأ ما أو قد تقول ف
قـد تقـول: ربمـا لـم  ،��������mmmmـسـوى محاكـاة لـ تكشفناه لك من أن قريانا فـي الحقيقـة ليسـ

وجودها في معجم إيشـو  فاته أنأو ، ��������mmmmقريانا لم يكن لها وجود قبل يكن يعلم أن 
  بار علي هو أول ظهور لها في السريانية. 

، أو قريبــًا منــهمثلــه  ينــدر أن تجــد مــا والتحريــف مــن الكــذب والتزويــرفإليــك  ونقــول لــك:
الدرجــة التــي أمــا ن يكــون محبوكــًا ومعقــوًال، أيكــون مقبــوًال البــد يــؤتي ثمــاره و الكــذب لكــي و 

لهــا إال أنـه أحمـق ال يعـي أن ثمــة تزويـر كـذاب الســريان وتحريفـه، فـال تفسـير وصـل إليهـا 
مـن ن أيعـول فعـًال علـى كـان لصـاحبه، أو أنـه  حاً عتبة إذا تخطاها الكذب فإنه يكون فضـ

  .)•(من النوع الحصاويهم جميعًا سيقع كتابه بين أيديهم ويقرؤونه 

زعـم أنهـا سـريانية، وقـد سـبقه إلـى القـول  القـرءانبعد أن عـرض عـدة كلمـات أخـرى فـي 
ـــاب الـــذي خصصـــه للقـــرآن  بأعجميتهـــا جفـــري ومنجانـــا الكـــذاب، أنهـــى كـــذاب الســـريان الب

فبعــد أن أعجبــه فــيلم الخيــال الســرياني آخــر مــن األكاذيــب، باالنتقــال إلــى مســتوى وقريانــا، 
وتراءى له السريان من النـوع الحصـاوي أصله: قريانا،  ��������mmmmالذي ألفه عن أن لفظ: 

                                                           

الحصاوي نوع من الحمير يشـتهر بقدرتـه علـى حمـل قـدر مـن األحمـال والسـير بهـا أكبـر ممـا تقـدر علـى حملـه األنـواع  ) ••••
األخـرى، والحصـاوي نــوع مـن البشــر يقـدر علــى حمـل قــدر مـن األكاذيـب والعــيش بهـا أكبــر ممـا يقــدر علـى حملــه غيـره مــن 

  لحصاوي من البشر!البشر، ونحسبك تعرف اآلن أين الموطن األصلي لهذا النوع ا
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لـيس  القـرءانقرر أن يحوله إلى سلسلة، فألف جـزًءا ثانيـًا يتخيـل فيـه أن وهم يصفقون له، 
    !!المقدسة السريانية لنصوصلسوى ترجمة عربية 

  :أنه كذاب السريان من النوع الحصاويزعم يهو قريانا،  ��������mmmmفبناًءا على أن 

قصد أن يقدم نفسه، لُيفهم فـي المقـام األول  ��������mmmmء أن يفترض أن ر يمكن للم"
Liturgicalعلى أنه ليس سوى كتاب للصلوات    Book يحوي نصوصًا مختارة مـن ،

لـيس ككتـاب مقـدس  :كبديل لها، أي النصوص المقدسة للعهدين القديم والجديد، وليس
صراحة إلى هذه النصوص على  ��������mmmmوفي أكثر من عبارة يشير ...  مستقل عنها
   .)١("أنه جزء منها

هــذا المســتوى مــن الكــذب، ســوى بــأن كــذاب الســريان يخاطــب بكتابــه فهــل يمكــن تفســير 
أنــه يقــدم نفســه علــى  ��������mmmmفهــو يخبــرهم أن البشــر مــن النــوع الحصــاوي، أمثالــه مــن 

نفســــه يبطـــل مـــا فيهمــــا  ��������mmmmنصـــوص مختـــارة مـــن العهــــد القـــديم والعهـــد الجديـــد، و
  صراحة:

����b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a� �̀_�~�}�|�{b�a�   ).٧٣(المائدة:  ����}�|�{�~�_̀�

  :ونسيان ويصم ما فيهما نصًا بأنه ثمرة تحريف 

����R�Q�P�O�N�M�LR�Q�P�O�N�M�LR�Q�P�O�N�M�LR�Q�P�O�N�M�L��������  :٤٦(النساء.(  

����L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�   
  ).١٤(المائدة: 

المكتبـات وفـي : المصـاحف حولـك فـي نفسه، نقـول لـه والسرياني الذي يريد أن يكتشف
هــو  القرءان، فــوانظــر فيــه، ال لتــؤمن بــه شــبكة المعلومــات، فاذهــب إلــى أي مصــحف منهــا

، ولـيس فـي بـه نؤمنـو ال بعـدد مـن ي ،الحق الناطق على ذلـك بنفسـهبيان اإلله إلى خلقه، و 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P104. 
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أوًال وقبـل أي شـيء مـن  نفسـك خرجبل اذهب إلى أي مصحف لتُ له،  شهدي حاجة إلى من
ـــ ، وقـــارن مـــاوانظـــر فيـــهالنـــوع الحصـــاوي،  وقصـــص مـــن العقائـــد والشـــرائع والشـــعائر له فص

هل مـا فيهمـا هـو نفسـه مـا فـي  نفسك:ثم سل ، بما في العهد القديم والعهد الجديد، األنبياء
  ؟القرءان

هو نفسه إله بني إسرائيل في العهد القـديم، واألقـانيم  القرءانحد في اإلله الواحد األهل 
نفسـها التـي فـي العهـدين القـديم هـي  القـرءانهل قصة الخلق فـي في العهد الجديد، الثالثة 

، علـــيهم جميعـــًا موســـى وأنبيـــاء بنـــي إســـرائيلنـــوح وٕابـــراهيم ولـــوط ويوســـف و والجديـــد، هـــل 
  ؟القديم العهدهم هؤالء الذين  القرءانالصالة والسالم، في 

 ءٌ وفـــي العهــد الجديـــد، وســـوا، القـــرءانعيســـى وأمــه عليهمـــا الســـالم فــي  وٕاذا قــرأت ســـيرة
يمكنــك هــل بينهمــا،  وبعــد أن تقــارنفــدعك ممــا يقولــه هــذا أو ذاك، بتلــك، أو ذه آمنــت بهــ

مــأخوذة أو  القــرءانفــي أنــت، أنــت الــذي تريــد أن تكتشــف نفســك، أن تقــول إن هــذه الســيرة 
  يد؟دفي العهد الج مقتبسة من سيرتهما

صـادقًا فـي أنـك كنـت لنفسـك ولـيس لنـا، و  ،أجبت علـى هـذه األسـئلةقرأت وقارنت و فإذا 
، فــأول شــيء يجــب أن تفعلــه هــو أن الحصــاويتريــد أن تكتشــف نفســك وتخــرج مــن النــوع 

لـــك  قرطســةٌ هــو  كــذاب الســريان وأمثالــهمـــا يفعلــه تصــارح نفســك بــأن ، و تقــف أمــام المــرآة
  يكون تزويرًا وتحريفًا للقرآن. قبل أن، واستغفال

، هـو مـن كتـب السـرياننصـوص مختـارة  القرءانما استدل به كذاب السريان على أن و 
  قراءة تخيلية لقوله تعالى:

����x�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�tx�w�v�u�t��������������~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y��~�}�|�{�z�y����  

  ).٢- ١(يوسف: 

  :اتالسرياني من النوع الحصاوي لآليفهاك التفسير 
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~ ٢٦٥ ~ 

 

 وصتلـــك عالمـــات النصـــ -١: طبقـــًا للفهـــم اآلرامـــي الســـرياني الترجمـــة المقترحـــة"
 النســـــخة المكتوبـــــة=  Letters الحـــــروفأي: (، Scriptual Signs ةالمقدســـــ

Written Copy ،الـنص Scriptالـنص المبـين  ) مـنElucidated Scripture 
لعلكـــم  ، أو كقـــراءة عربيـــة،����Lectionary =����mmmm كفصـــول عربيـــةأنزلنـــاهم  -٢

 وسنشـرحها اآلن،يوضح فـي عبـارات أخـرى مقتبسـة مـن السـريانية،  القرءان، و تفهمون
  .)١(هو النصوص المترجمة" Elucidated Scripture ما يعنيه بالنص المبين أن

ارجــع وثقيـل عليـه أن يصـارح نفسـه بالحقيقـة، قـف أمـام المـرآة يفيـا أيهـا السـرياني الـذي 
 أوردنــاهوراجــع خلفنــا بنفســك فيمــا أوًال لمــا أتينــاك بــه مــن قبــل، فــي بــاب: منجانــا الكــذاب، 

 الكذبة يستغفلونك ويريدون قرطستك وسوف تتيقن أن هؤالءمن مصادر،  فناك بهوعر .  

والِبشــيطا ن الِبشــيطا الســريانية، مــنصــوص مترجمــة  القــرءانفكــذاب الســريان يخبــرك أن 
ولـنص األناجيـل وأعمـال العبـري،  أو العهـد القـديم ،ليست سوى ترجمـة لـنص التنـاخ نفسها
  وهذه الترجمة تمت واكتملت عبر قرون عددًا. ، أو العهد الجديد اليوناني،الرسل

، المـيالد بعـد الخـامس والقـرن الرابـع القرن بين، بدأت وترجمة العهد الجديد في الِبشيطا
 ترجمـة سـوى تكـن ولـم، م٤٣٥ سـنة المتـوفى، الُرهـا أسـقف Rabbula رابـوال ترجمتهـا وبدأ

 مــــن مخطوطــــة وأول، بــــولس ورســــائل الرســــل أعمــــال فيهــــا ولــــيس، األناجيــــل مــــن ألجــــزاء
 فـي كانـت، بـولس ورسـائل الرسـل أعمـال وفيهـا، الجديـد للعهـد كاملـة ترجمة تحوي البشيطا

ـــــت، م٥٣٣ ســـــنة ـــــي وكان ـــــي محفوظـــــة اآلن وهـــــي، Edessa الرهـــــا كنيســـــة ف  المتحـــــف ف
  .)٢(١٤٤٧٩: رقم تحت البريطاني

 التابعـــــة، الُرهـــــا كنيســـــة حبيســـــة ظلـــــت البشـــــيطا مـــــن والوحيـــــدة األولـــــى النســـــخة وهـــــذه
 لـــم أنفســـهم هـــم الســـريانية يتكلمـــون ومـــن المســـيحية الديانـــة وأهـــل، الرومانيـــة لإلمبراطوريـــة

: هـذا اسـمها تكتسـب ولـم بـل، نسخها وتتعدد البشيطا تنتشر ولم، شيئاً  عنها يعرفون يكونوا

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P105-106. 
2 ) Bruce M. Metzger: The Early Versions of the New Testament: Their Origin, 
Transmission, and Limitations, P48, 51 . 
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~ ٢٦٦ ~ 

 

 مطران، عليها أطلقه الذي وكان، الميالدي التاسع القرن أوائل في إال البسيطة أو الِبشيطا
  .م٩٠٣ سنة المتوفى ،كيفا بن موسى الموصل في كنيستهم ورأس اليعاقبة

فيــا أيهــا الســرياني الــذي يكتشــف اآلن نفســه ويتأهــب للخــروج بهــا مــن النــوع الحصــاوي، 
، الرهـا خزانتهـا فـي كنيسـةخرجـت نسـخة الِبشـيطا الوحيـدة مـن  نوبأي طريقـة ومـع َمـ كيف

عـــابرة ألفــي كيلــو متــر مـــن  ،فــي مكــة النبــيووصـــلت إلــى  أوائــل القــرن الســابع المــيالدي،
بقيــت مـع النبـي لكـي يختــار مـن السـنوات وكـم ، القــرءانويؤلـف منهـا يترجمهـا لالصـحاري، 

ومن الذي الذي سمح ببقائها معه هذه السنوات، منها ما يترجمه ويقوم على ترجمته، ومن 
  نبي وهو ال يعرف القراءة والكتابة بالعربية فضًال عن السريانية؟!لترجمها وكتبها ل

أن ن فــيلم كــذاب الســريان عــن أســتدرك  ،وتريــد أن تكتشــف نفســك حقــاً  فــإذا كنــت فطنــاً 
عـن خيانـة سـريانية وتفـريط فـي  أكشـن ، هـو فـي حقيقتـه فـيلملِبشـيطاعربية ل ترجمة القرءان

  نصها المقدس!

ن مــة ِمــوال يضــع فــي حســبانه أن ثَ  ،ومــا يؤكــد لــك أن كــذاب الســريان يتــوهم فيــك الغفلــة
ن يستطيع اكتشاف نفسه، ويقدر على الخروج من النوع الحصاوي، أنه يقدم لك السريان مَ 

فهــو عليهــا بمــا ال عالقــة لــه بهــا، هــو يســتدل إذا ثــم مــا يقــول إنــه قــراءة ســريانية لآليــات، 
ال يبــالي أن يتنــاقض مــا يقولــه، وال أن يضــع فيــه الــدليل علــى ه بــك خفافور، ومــن اســتيــز 

  تزويره.

معناها: النص المترجم، مع أنه هو نفسه  ��������w�vw�vw�vw�v: نكذاب السريان أ زعمفقد 
كلمــة: مبــين  ويعلــق بــه علــى اآليــة إن الصــفحة نفســها فــييقــول فــي الهــامش الــذي وضــعه 

هــــو نفســــه الجــــذر اآلرامــــي الســــرياني: مســــتعارة مــــن الســــريانية، وأن الجــــذر العربــــي: بــــان 
  ثم يقول نصًا:، ܒܘܢܢَبَون بان/

 Toمعناه: يوضـح لجذر اآلرامي السرياني، وكذلك العربي، اوفي هذا السياق، فإن "

Elucidate ،  ويشرح"To explain)١(.  

                                                           

1  ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P105. 
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~ ٢٦٧ ~ 

 

وال ت مــادة الجــذر: بــان تــدور فــي العربيــة والســريانية حــول البيــان والتوضــيح، فــإذا كانــ
وهل  بأن معناها: النصوص المترجمة، ��������w�vw�vw�vw�vلماذا فسر: فعالقة لها بالترجمة، 

علـــم أحـــد مفســـرًا أو مترجمـــًا يبحـــث عـــن معنـــى الكلمـــة التـــي يريـــد تفســـيرها أو ترجمتهـــا ثـــم 
بعقـولهم يضـع لهـم ن اسـتهانته ه، إال إذا كان يريد تضليل من يفسـر لهـم، ثـم ِمـيفسرها بغير 

  !؟هذا وذاك معاً 

، توضح أن ومقتبسة من السريانيةعبارات أخرى،  القرءانوختم الكذاب عبارته بأن في 
ال  نحسـب أنمن الكذب، دركة أخرى فإليك نصوص مترجمة من نص السريانية،  القرءان

يقبــل بهــا، حتــى ولــو لــم يكــن يريــد اكتشــاف  عنــده أدنــى درجــة مــن العقــل مــن الســريان أحــد
مـن و على الذات اإللهيـة، هذه المرة يتطاول  كذابهمنفسه والخروج من النوع الحصاوي، إذ 

  مستوى الديانات الوثنية.إلى  نفسها السريانيةب حط نْ يَ أجل الوصول إلى غرضه 

، ويعنــــي: الــــنص األساســـــي ســــريانيتعبيــــر  �~�_~�_~�_~�_�إن:  يقــــول كــــذاب الســــريان
Main Scriptureأو ،:  لــي الــنص اَألوProto Scripture ، يعنــي بهــذا القــرءانوأن 

   .Actual Source مصدره الحقيقيالتعبير أن نصوص العهدين القديم والجديد هي 

  لقوله تعالى: ثم كان هذا هو تفسيره 

����s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gs�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gs�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�gs�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g����  :٧(آل عمران.(  

  :فهم اآلية هكذايجب ه بالقراءة اآلرامية السريانية إن الكذاب يقول

 Well، فجــزء منــه يتكــون مــن الكتابــات المشــهورة هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب"
Known Writings أي: النصوص ،Texts،  َالتي هـي النصـوص المقدسـة األ ليـةو 

  .)١(نفسها، وجزء منه يشبه هذه النصوص في المعنى"

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P107. 
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~ ٢٦٨ ~ 

 

ن: اآليـــات المحكمــــات هــــي إيقـــول للنــــوع الحصـــاوي الــــذي يفســـر لــــه فكـــذاب الســــريان 
وأن: المتشابهات هي المترجمة منهـا بـالمعنى، وأن نصوص منقولة من الِبشيطا كما هي، 

  هي أم الكتاب. الِبشيطا

وال وجــود ألي شــيء فــي بتخــيالت يتخيلهــا وأوهــام يعيشــها، فــدعك مــن أنــه يفســر اآليــة 
وتنبه أيها السـرياني الـذي عنـده ال من قريب وال من بعيد،  ،شير إليهادل عليها أو ياآلية ي

  نفسه يقول: القرءانأدنى درجة من العقل إلى أن 

����c�b�a� �̀_�~�}�|c�b�a� �̀_�~�}�|c�b�a� �̀_�~�}�|c�b�a�   ).٤(الزخرف:  ����|�{�~�_̀�

وفـي زمـن ترجمـة للِبشـيطا،  القـرءانكان واآلية، كما ترى، من كالم الذات اإللهية، فإذا 
 طبقــًا لتفســيره فإنـلـم يكــن منهـا ســوى نسـخة واحــدة وحيـدة فــي كنيسـة الرهــا،  القــرءاننـزول 
: يكــــــون معنــــــى اآليــــــة أنهــــــي الِبشــــــيطا،  ����~�_~�_~�_~�_� :أن الســــــريان الحصــــــاوي كــــــذاب

 ينتحــلالقــيم عليهــا بطريــرك الســريان أن الرهــا، و  هــي خزانــة الِبشــيطا فــي كنيســة ��������̀̀̀`�
  .مقام األلوهية

فكـــذاب الســـريان، بتفســـيره الحصـــاوي، الـــذي يســـميه قـــراءة ســـريانية، شـــان مـــن حيـــث ال 
  .يانة وثنيةدإلى من ديانة كتابية  ، وحولهايدري السريانية

األمـــم إلــى ، اهللا عــز وجــل أنـــزل كتبــه، وأرســل بهـــا رســلهومــا يجــب أن تعلمـــه اآلن أن 
، ومنها مـا ُنسـي وضـاع، ومنهـا مـا ُحرفمن نصوصها ما ف وعهد إليهم بحفظها، السابقة،

بــًا اكتو رسـالة خاتمــة  القــرءاننزل عــز وجـل منـه، فــألــيس بمـا   بقـي علــى أصـله وقــد اخــتلط
ـــه مـــن الكتـــب، فمـــا َصـــ اً محفوظـــ ـــه وكـــان علـــى أصـــله وافقـــه دَ ومهيمنـــًا علـــى مـــا قبل قت في

 أتـــى بـــه مـــن الغيـــبومـــا ُنســـي وضـــاع قه، ومـــا ُحـــرف أعـــاده إلـــى أصـــله وصـــححه، د وَصـــ
  في قوله تعالى:نفسه  القرءانوهو ما يخبرك به ، وأثبته

�����z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o����{{{{  

  ).٤٨(المائدة: 
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~ ٢٦٩ ~ 

 

• ����Ç�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�Ã����:  

ترجمـــة لنصـــوص مـــن  القـــرءانت التـــي تخيلهـــا عـــن أن تخـــيالوالوقريانـــا،  القـــرءانبعـــد 
قـدمها  ،القـرءانعبـارات وسـور قصـيرة مـن  تبقى من كتاب كـذاب السـريان هـوالِبشيطا، ما 
ألن مـن فسـروها مـن اجيـال المفسـرين واللغـويين مـن  ،ت خطـأ عبـر العصـورأر على أنها قُـ

  .العرب والمستشرقين لم يفطنوا إلى أنها تعبيرات سريانية

وعباراتــه وســوره الحتجنــا  القــرءانولـو تتبعنــا قراءتــه الســريانية لكــل مــا أورده مـن كلمــات 
نـدلك علـى وليس هـذا مقصـدنا، بـل أن ، إلى تأليف معجم أو مكنز في األكاذيب السريانية

 حقيقة ما عرفك بونهو وأمثاله من كذبة السريان،  أساليبهكشف لك ونها، أصل المسألة وأم
لكي نخرج بك وأيضًا م، نقض أكاذيبه اتيحفضع بين يديك منثم  ،تحليل لغوييزعمون أنه 

ثـــم أن مـــا يلفقونـــه دراســـات بريئـــة وبحـــوث نزيهـــة،  تـــوهميالمـــنهج العقـــيم الـــذي  أســـوارمـــن 
فـي قفـص االتهـام، وأن مهمتـه تنحصـر  القرءانافتراض من يتولى الرد عليها أنه يقف مع 

  إثبات عربية هذه الكلمة أو تلك العبارة.تفنيد التهم، والكفاح من أجل في 

  .وآخر لسورة ،لى تفسيره السرياني لعبارةفإليك نموذجًا ع

�����Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ã�Æ�Å�Ä�Ãفـي قولـه تعـالى: ������������������������ÅÅÅÅالمفسـرين فهمـوا: إن  يقول كذاب السـريان 

ÇÇÇÇأسـفل ، علـى أن معناهـا: ، في سـورة مـريم���� Under ، ثـم يقـول إنـه ال أصـل لهـا فـي
  أن:خمن يفي أحد أفالم الخيال السرياني العربية، و 

ورغـــم أن الصــيغة االســـمية  ،Nhet :تحــت مســـتعارة مــن اآلراميـــة الســريانية"

 ،Foetusال تعنــي بالضــبط: الجنــين  Nahata  المقابلــة لهــا فــي الســريانية:
، والمقصـــود هنـــا Origin واألصـــل Descent النـــزول :فـــإن لهـــا معـــاٍن قريبـــة، منهـــا

، والدتهـا ال تعنـي: ِمـن أسـفلها، بـل: ِمـن ��������Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äولـذا فـإن:  ... Delivery  الـوالدة
ِمـن أسـفلها، بـل : المكان ال تعني ��������ÅÅÅÅقبل:  ��������ÄÄÄÄوعلى هذه القراءة السريانية فإن: 

، ال يوجد في العربيـة الفصـحى ستخدامهذا االورغم أن  ن هذه اللحظة،الزمان: مِ تعني: 
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فمـثًال: ِمـن ، فيهـا مـن آثـار السـريانيةهـو الحديثـة، و إال أنه شائع في اللهجـات العربيـة 
ــــي: حــــال وصــــولي ــــى الســــريانية: ...  وصــــولي تعن  أو:،Nhataوبنــــاًءا عل

 Nuhhata ِتهـا هكـذا: ِمـن َنحْ العبـارة  يجب أن تقـرأإنه فMin Nahtiha ،
أو:  "ِمـن وضـعها"تعنـي:  القـرءانوباسـتخدام عربيـة ، Min Nuhatihaأو ِمن ُنَحِتها 

، بمعنـى: نـزل Nahhata تَ َحـ، فالكلمة مستعارة من الجذر السرياني: نَ "وضعها  حال"
 Superير العاديـة لمـريم، والنـزول فـوق الطبيعـي البنهـا غالوالدة ، للتعبير عن وأنزل

Natural، ١("القرءانفي  مسيحية مركزية عناصر تعرف علىيجعل المرء يما  وهو(.  

فــي نقــده للكتــاب، وهــي أن كــذاب فرانســوا دي بلــوا المستشــرق مالحظــة  فتنبــه أوًال إلــى
وتفسـير غوامضـه ألنـه  القـرءانيقول في مقدمة كتابه إنه يريد به اإلسهام في فهـم السريان 

  :ولكنهميراث للبشرية كلها، 

، ال يفعـل شـيئًا سـوى افتـراض قـراءة وتعبيراتـه القـرءانفي كل ما يـورده مـن كلمـات "
وال معرفتنـا  القـرءان، ال تفرق كثيرًا في المعنى، وال تضيف إلى تفسير نص سريانية لها
  !)٢(بتاريخه شيئاً"

ويحشــد طاقاتــه فــي الفبركــة، لكــي يخــرج الكلمــات  أنــه يكــافحفالــذي يفعلــه، كمــا تــرى، 
قيمـة حقيقيـة، ويـدخلها فـي السـريانية، دون أن يضـيف أي شـيء لـه  والتعبيرات من العربية

يضـيف بعـدًا جديــدًا ، فهـل مـا فعلــه فـي قراءتـه السـريانية هـذه تغييـرًا جـذرياً  غيـر المعنـىيأو 
 ��������Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äوهــل كـون معنــى اآليــة: عــن المسـيح وأمــه عليهمـا الســالم،  القــرءانفـي مــا قالـه 

  لسيرتهما وعقيدته فيهما؟ القرءانة روايغير أي شيء في ي "حال والدتها"أو: 

 وهـي فـي الحقيقـة مفتاحهـا، قراءتـه السـريانية لآليـةوتنبه ثانيًا إلى العبارة التـي خـتم بهـا 
قــوم عنــدهم شـــعور عميــق بــالنقص والقصــور أمـــام  ، كمـــا أخبرنــاك،فهــؤالءومفتــاح نفســه، 

وبتـوهم أن مـا فيـه  ،اقتباس من كتـبهم القرءانبتخيل أن  عجزهم أمامهعوضون وي، القرءان
                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P128-135. 
2 ) Review Of Die Syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung 
der Koransprache Christoph Luxenberg’, 2000, Das Arabische Buch: Berlin, Journal of 
Qur'anic Studies, 2003, Volume V, Issue 1, P93. 
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أي كلمـة علـى العثـور وينظرون فيـه وأعيـنهم تتلهـف إلـى محاكاة لما فيها وليس نقضًا له، 
، يمــنحهم العــيش فــي خياالتــه وأوهامــه بعــض الراحــة، ويخفــف فيلمــاً يؤلفــون منهــا  أو عبــارة

  نصل النقص والعجز الذي يخترق نفوسهم.من 

جعلهـا دلـيًال أن من عربية إلى سريانية، ثم قفز من ذلك إلـى  ������������ÅÅÅÅ: حولفهذا الذي 
 ألــم يقــع بصــره فــي الصــفحة نفســها، علــى قولــه تعــالى، القــرءانعناصــر مســيحية فــي علــى 

  :على لسان المسيح نفسه

����a� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�ya� �̀_�~�}�|�{�z�y����  :٣٠(مريم.(  

، واالسـتدالل علـى أنهـا مـن العربيـة ������������ÅÅÅÅإخـراج: وبدًال من كفاحه المضني من أجل 
قولـه تعـالى  أو الـرد علـى تفسـيرلل لـى بـه أن يـولي عنايتـهوْ السـريانية، ألـم يكـن األَ من آثار 

  :في ختام قصة مريم وابنها

����������������ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��������������� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«� �̧¶�µ� �́³�²�±�°� �̄®�¬�«
¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹���������������� :٣٥-٣٤(مريم.(  

  وبعد ذلك نقول لك:�

المـراد بهـا الزمـان،  فـي اآليـة �����ÄÄÄÄبنى كذاب السريان قراءته السـريانية علـى أن: أوًال: 
ن: نـافع وأبـو جعفـر، المـدنييَ قـراءة  هـيهكـذا بكسـر المـيم،  �����ÄÄÄÄ: و، "ن لحظـةِمـ"وتعني: 
ــــوب  ن:والكــــوفييِ  ــــف العاشــــر، وروح عــــن يعق حفــــص عــــن عاصــــم وحمــــزة والكســــائي، وخل

   الحضرمي.

وقـــراءة ابـــن كثيـــر المكـــي، وأبـــي عمـــرو البصـــري، وابـــن عـــامر الدمشـــقي، وشـــعبة عـــن 
  .)١(���������ssss�RRRRعاصم الكوفي، ورويس عن يعقوب، بفتح الميم هكذا: 

                                                           

  .  ٣١٨، ص٢في القراءات العشر، جالنشر  ) ١

http://www.al-maktabeh.com



~ ٢٧٢ ~ 

 

سـوى  ������RRRRلمعنـى:  معهـا ال احتمـالو تنقض فبركة كـذاب السـريان،  والقراءة بالفتح
، الذي بمعنى موصول اسم فيها ���������ssss: ألنأنها ظرف للداللة على المكان وليس الزمان، 

ـــذي فناداهـــا: فيكـــون المعنـــى ـــين يـــديهاتحتهـــا ال ـــذي أســـفلها أو ب ، وهـــو جبريـــل أو ، أي: ال
  . السالمالمسيح نفسه عليه 

، فإليك معناها في: معجم عربية وجود لها في الأن: تحت ال كذاب السريان وثانيًا: زعم
  مقاييس اللغة:

، تحـــت الشـــيء، والتحـــوت: الـــدون مـــن "تحـــت: التـــاء والحـــاء والتـــاء كلمـــة واحـــدة
    .)١(الناس"

    وفي لسان العرب:

 وتبنـى ،اسـماً  ومـرة ،ظرفـاً  مـرة تكـون رم،بـالجِ  المحيطـة السـت الجهات إحدى: "تحت
  .)٢("فوق نقيض: وتحتُ  ،تحتُ  نمِ : فيقال الضم، على االسمية حال في

فيهـا  خاطـبفي قصيدة ي ، يقول عنترة بن شدادوهاك هي في شعر العرب قبل اإلسالم
  :إقدامه عواقبأمه زبيبة، وقد خافت عليه 

  عامِ  أَلفَ  الَمَذلةِ  َتحتَ  َوال ••••••••••••َيومًا  الِعز  ِظل  َتحتَ  َفَعيُشكَ 

المهلهـل  وقـد تـوفيفـي قصـيدته التـي يرثـي فيهـا أخـاه ُكليبـًا، ويقول المهلهل بـن ربيعـة، 
  بثمانين عامًا: القرءاننزول قبل 

  ِفيَها ِبَمنْ  َفاْنَجاَبتْ  اَألْرُض  َوَحاَلتِ  •••••••••••• َوَقَعتْ  َتْحَتَها َمنْ  َعَلى السَماءَ  َلْيتَ 

جهــل مــن يقرؤونــه ل فــي كتابــه كلــه، كمــا تعلــم اآلن، علــى عــو يُ  وثالثــًا: كــذاب الســريان
هم فـي عقـولب ثـم يتالعـب، كلـه القـرءانعـن  يقطع الكلمة مـن سـياقها ويعزلهـا فهو، القرءانب

ألن مـــن ســـيقرؤون كتابـــه أنـــه تحســـب  ولـــو، ، لكـــي يمألهـــا بـــالمعنى الـــذي يريــدهكــل اتجـــاه
                                                           

  .٢٤٢، ص١) معجم مقاييس اللغة، ج ١
 .١٨-١٧، ص٢ج ،لسان العرب ) ٢
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ـــ ـــم ب واتتـــه الجـــرأة علـــى مثـــل هـــذا  لمـــا ،أو مـــن العقـــل القرءانعنـــدهم أدنـــى درجـــة مـــن العل
  .المستوى من التدليس والفبركة

ال افترض أن مـن يخـاطبهم  تعني: حال والدتها،  �����Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äيزعم أن: ا ترى، وهو مفك
وال وجـود لهـا  القـرءانفـي  كلمـة فريـدة ��������ÅÅÅÅوكـأن:  فأقـام تفسـيرهألبتـة،  القرءانعلم لهـم بـ

: عــنمــاذا ولــم يضـع فــي حســبانه أن أحــدًا سيســأله: ، إال فـي هــذا الموضــع مــن ســورة مــريم
����ÅÅÅÅ���� :في قوله تعـالى ����e�d�c�b�ae�d�c�b�ae�d�c�b�ae�d�c�b�a�  ،طبقـًا للقـراءة  وهـل سـيكون معناهـا

������b�a قولـه تعــالى: السـريانية: جنـات تجـري حــال والدتهـا األنهـار، ومــاذا عـن �̀_�b�a� �̀_�b�a� �̀_�b�a� �̀_

g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c����، ــــــدف ــــــالم الخيــــــال  هــــــل الشــــــجر يل ــــــي أف هــــــو اآلخــــــر ف
  السرياني؟!

لــم يفطــن كــذاب الســريان فــي عمايــة تلفيقــه وتنقيبــه عــن أي كلمــة ســريانية يــزعم  ورابعــًا:
ليسـت التقطهـا مـن معـاجم السـريانية  يـة، أن الكلمـة السـريانية التـيالقرءانأصل الكلمـة أنها 

يتعــدى بهــا علــى مــريم عليهــا الســالم ووليــدها، ، قــراءة حمقــاءبــل هــي  ،قــراءة ســريانية لآليــة
  تفق اإلسالم والمسيحية على تنزيههما عنها.يويثبت في حقهما التهمة التي 

، في قاموس األب لـويس ܢܚܬܐتا حَ ، واالسم منه: نَ ܢܚܬ حتَ نَ الجذر: معنى هذا هو ف
  ، وهو سرياني غربي:كوستاز اليسوعي

: نزول، تنقيص، اسـتطالق ܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐنزل، رجع، راح، زال، استطلق بطنه ... : ܢܚܬܢܚܬܢܚܬܢܚܬ "
    .)١(بطن"

  :تاحَ نَ  :أن ،وفي معجم اللباب لألب جبرائيل القرداحي، وهو أيضًا سرياني غربي 

  .)٢(: ساقط النسب وسافله"ܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐ    "

  تا:حَ قاموس المطران أوجين منا، وهو سرياني شرقي، أن: نَ  وفي

                                                           

1 ) Louis Costaz: Syriaque Francais, Syriac English,  عربيسرياني , P202. 
  .١١٨، ص٢اللباب، وهو كتاب في اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية، ج)  ٢
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  .)١(وضيع، دنيء، سافل، حقير" -٢من قد نزل وانحدر وهبط،  - ١: ܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐܢܚܬܐ    "

ومــا يوصــف بــه هــو يعنــي النــزول، ولــيس الــوالدة،  ܢܚــܬت ِح��نَ فتنبــه إلــى أن: الجــذر: 
هــذا الموضــع، وهــو ال يجــوز، كمــا إذا جــاز اســتخدامه فــي فــالنــازل ولــيس المنــزول منــه، 

يكــون: معنى عنــد اســتخدامه فــالســتعلم، فإنــه يكــون وصــفًا للمولــود ال للوالــدة، وعلــى ذلــك 
  ."حال والدتها"، وليس: "فناداها حال نزوله"

فــي  ال يعنــي، ܢܚــܬܐ ، واالســم منــه: َنَحتــاܢܚــܬ تَ ِحــ: نَ الجــذر تنبــه إلــى أنوتنبــه ثُــم 
، بــل يســتخدم لوصــف فقــط النــزول بمعنــى االنتقــال المكــاني مــن أعلـى إلــى أســفل السـريانية

أو اإلســـهال، ويســـتخدم بمعنـــى نـــزول النســـب وخصوصـــًا اســـتطالق الـــبطن نـــزول البـــراز، 
  .والوضاعة

واختيـار  لمواضـعها كما تعلم معجزة الفصاحة والبيان والذروة في تخير األلفاظ القرءانو 
ـــان معنـــى إذا كـــان د، ومـــن بيانـــه أنـــه ال يســـتخلهـــا مواضـــعها معنـــى آخـــر لهـــا م كلمـــة لبي

  .يريده يوحي بغير ماأو  ،يناقضه

وهــي ســيدة  ،فــي وصــفه لوضــع مــريم عليهــا الســالم يســتخدم ألفاظــًا تليــق بهــا القــرءانو 
مـريم  القرءانه نز ولذا روح منه، كلمته التي ألقاها إليها و نساء العالمين، وبوليدها الذي هو 

ووضــعها بــأي لفــظ يجلــب إلــى الــذهن صــورة الوضــع ومــا هــا صــف حملأن يعليهــا الســالم 
اســتخدام ببــديع، و ، كمــا ســترى، بأســلوب عــن ذلــك عبــريواكبــه ومــا يالزمــه مــن آثــار، بــل 

ــفتَ أولــو األلبــاب، المــراد منهــا يــدرك ، ألفــاظ وروابــط بــين هــذه األلفــاظ ت بهــا بشــرية مــريم ثُب
الناس، تنزيهًا لهـا أعين عموم ب صورة الوضع والوالدة عن غي تُ  ووليدها، وفي الوقت نفسه

  عليها السالم أن تستحضرها األذهان وتراها العيون في هذه الصورة.

أبعد ولكنها ، كذاب السريان يمكن أن يستخدمها أعجمي مثلالسريانية  ܢܚܬܐتا حَ نَ : و
ـــد المســـيح، القـــرءان لفـــظ يمكـــن أن يســـتخدمه ألن  :أوالً  لوصـــف وضـــع الســـيدة مـــريم ومول

بمــا ينــزل مــن المحــل اآلخــر،  عليــه الســالم اســتخدامها فــي وصــف والدة المســيح تشــبيه لــه
                                                           

  .٤٤٣-٤٤٢) المطران يعقوب أوجين منا: قاموس كلداني عربي، ص ١
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بينمـــا الـــوالدة معنـــى مجـــازي يفهـــم بمشـــابهة المعنـــى األصـــلي،  ،وهـــو معنـــى أصـــلي للكلمـــة
  .وسقوط النسب األصل النزول بمعنى وضاعة احمل في معناهت األنه ،وهو األهم :وثانياً 

هم تَ سـتُ عليهـا السـالم مريم  ن المعلوم أنتهمة م أن َثمة السريانأحمق  إليهما لم ينتبه ف
تـا حَ نَ  :هاسـتخدامو الفبركة التـي فبركهـا و ، ووضعته من غير زوج المسيحألنها حملت ب، بها

الـــوالدة ، ولـــيس عنـــى إثبـــات التهمـــة وتأكيـــدهايعليـــه الســـالم الســـريانية فـــي وصـــف والدتـــه 
    !الخارقة للطبيعة

• �����Ê�É�È�Ê�É�È�Ê�É�È�Ê�É�ÈÌ�ËÌ�ËÌ�ËÌ�Ë����:  

أثبــت بــه فــي حــق مــريم ووليــدها عليهمــا الــذي  ،��������Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äلمعنــى: حمــقبعــد تفســيره األ
ل لجُ موافقته  اإلمام الطبري عن كذاب السريانقل ن، عنهوتنزيههما  قضهالسالم ما يجب ن

��É�È�É�È�É�È�É�Èقوله تعالى علـى لسـان جبريـل أو المسـيح: في  ��������ÌÌÌÌمعنى: أن  فيالمفسرين، 

Ì�Ë�ÊÌ�Ë�ÊÌ�Ë�ÊÌ�Ë�Ê���� لتكــــون قراءتــــه ثــــم نفــــى هــــذا التفســــير، النهــــر الصــــغير أو الجــــدول، هــــو: ����
  السريانية هي:

إلزالــة ســبب موجهــة لتســرية عنهــا لتكــون كلمــات وليــدها األولــى مــن الطبيعــي أن "
 البســيطة إلــى جــدول المــاء المزعــومباإلشــارة ســرية هــذه التكــون تلــن وبالتأكيــد ، همهــا

Alleged األمر لمريم في اآليـة السادسـة والعشـرين:أن الطبري قد فهم و ، أنه تحتها������������

B�AB�AB�AB�A����  ،ــي أن تشــرب مــن هــذا الجــدول ــيعن ــيس فْق ــى، إذ ل ــام  دُ فضــاع المعن الطع
وســوف ُتحــل ...  همهــا وٕاحباطهــا، بــل هــو مــا يمنــع مــريم مــن األكــل والشــرب والشــراب

ـــم وضـــع:  ـــة الســـريانية األصـــلية فـــي صـــورتها ��������ÌÌÌÌالمشـــكلة إذا ت :اآلرامي
Sarya ، نقيضاً تعبيرًا هو أن يستخدم  القرءانفما يتوقعه المرء من سياق Counter 

Expression  للحمـل غيـر الشـرعيIllegitimate  Pegnansy حررهـا مــن ي، لكـي
 غيــر قــانوني: بمعنــى Unmarriedغيــر متزوجــة  :فــاآلن إذا فهمنــا ،الشــعور بالعــار

Unlawfulغيــر شــرعي ، Illgitimateويعنــي:  الــذي يكــون نقيضــه ، فــإن التعبيــرhttp://www.al-maktabeh.com
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السـريانية  وكلمـة: ، Legitimateأو شـرعي  Lawful قانونيمتزوجة هو: 
حـالل،  :مـن معانيهـا  :أن وفي معجم منا ،هي التي تحمل هذا المعنى بالضبط
بيــان المعــاني الســريانية األصــلية لآليــة الرابعــة  وبعــد .مبــاح، خــالف ممنــوع، محــرم ..

"فناداها حال والدتها: ال تحزني، قد تقرأ هكذا:  نوالعشرين من سورة مريم، فإنها يجب أ
سـرى الطفـل ، وبعـد أن Your Delivery Legitimate  "جعـل ربـك والدتـك شـرعية
ههـا بكلماتـه بأن عرفها أنـه شـرعي ،يسوع عن أمه اليائسة بـذلك، ولـيس  اإلـى أنهـ، وج

  .)١("يمكنها أن تأكل وتشرب وتسعدألنها ستموت من الجوع والعطش، 

فـــي ، بالشـــين، شـــرى ܫـــܪܝاســـتخدام حـــديث للجـــذر:  ،صـــار حـــالالً بمعنـــى  ،َحـــل فـــأوًال: 
ه غيـر ثابـت جـودوو فال وجود له في معاجم السـريانية القديمـة، وال فـي الِبشـيطا، السريانية، 

  .كل معاجمها الحديثة في

الســـرياني  األب لـــويس كوســـتاز اليســـوعي وسملجـــذر فـــي قـــالفـــال وجـــود لهـــذا المعنـــى 
وال حتى في ، )٣(بروكلمان السرياني الالتيني في معجم  ، وال )٢(العربي اإلنجليزي الفرنسي

: نقـيض، ب وأذابو بمعنـى: ذَ  لوالـذي فيهـا هـو: حلـ، )٤(لباين سميثمكنز اللغة السريانية 
  .Solvit, liquefecit وبالالتينية: ،Dissolve, Liquefy، وباإلنجليزية: جمد

ــܪܝ شــرى والمعجــم الحــديث الوحيــد الــذي يوجــد فيــه هــذا المعنــى للجــذر: ، هــو معجــم ܫ
وفـي معجمـه، ، المطران اوجين منا السرياني العربي، الذي طبـع فـي فاتحـة القـرن العشـرين

، فــي الســريانية  ܫــܪܝ شــرى: للجــذر أو اســتخداماً  وعشــرين معنــىســبعة المطــران منــا  جمــع
بعـض ُجـل هـذه المعـاني ال وجـود لـه فـي السـريانية القديمـة، بـل و و أوردهـا مرتبـة باألرقـام، و 

  ينقض بعضها اآلخر، فإليك نماذج منها:هذه المعاني 

ُأســهل،  -٤انفــك، ضــد انعقــد،  -٣جمــد، د انحــل، ذاب، ضــ -٢حــل، نــزل،  -١"
ــبطناســتطلق  ــق، ســرح المــرأة -١٤... حــل، فــك، ضــد عقــد  -٧...  ال  -١٦...  طل

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P140-142. 
2  ) Louis Costaz: Syriaque Francais, Syriac English, عربي سرياني , P381.  
3   ) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, P803. 
4 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II, P4330.  
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...  مل، ضد حـر ل أذن، حَ  -٢١. نقض، خالف، تعدى الشريعة .. -١٨...  شرح، فسر
     .)١(ابتدأ، شرع" -٢٧طرد، أبعد ...  -٢٤

تحليـل ال  ܫܪܝشـرى  مـن معـاني:المعنى الحادي والعشرين  المطران منا جعل فكما ترى،
أن جعـــل معناهـــا الثـــامن عشـــر مخالفـــة الشـــريعة والتعـــدي ، بعـــد تحـــريمال الـــذي هـــو نقـــيض

وكيــف جمــع  ،فــال تفهــم مــن أيــن أتــى بهــذين المعنيــين المتناقضــينالحــرام، فعــل أي عليهـا، 
  في معاني كلمة واحدة.بينهما 

حـــل العقـــدة  :بمعنـــىل : َحـــيعنـــيشـــرى،  ܫـــܪܝالجـــذر: أمـــا فـــي الســـريانية القديمـــة فـــإن 
بــار معجــم  الجــذر، فــي وال وجــود لمعنــى: الحــالل أو ضــد الحــرام فــي ،القيــداإلطــالق مــن و 

، القـرءان، وأقربهـا لـزمن نـزول عـاجم السـريانية القديمـةمأقدم  ، وهمابهلول ومعجم بار علي
ـــܐا : َشـــريَ هـــذا هـــو معنـــىو  فـــي ،  ܫـــܪܝ َشـــرى مـــن الجـــذر: االســـمي مصـــدروهـــي ال، ܫܪܝ
  ن:معجميال

  .)٣()٢("األعضاء انحالل، تفرقإطالق، : ܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐ "

حـل بـالمعنى المـادي،  لالَحـ :فـي السـريانية القديمـة هـي، ܫܪܝـܐ، وَشـريا ܫܪܝشـرى : ــــف
الـــذي هـــو نقـــيض  : الِحـــل بـــالمعنى الشـــرعيولـــيسالعقـــدة وفـــك المربـــوط وتحريـــر المقيـــد، 

   الحرام.

وال تسـتخدم البشـيطا: ، ܫـܪܝشـرى الجـذر:  الِبشـيطام فيه دالذي تستخ نفسه هو المعنىو 
بخصـوص شـيء واحـد فقـط ال غيـر، فهـاك هـو إال  عنـى فـك القيـد المعنـويبم ܫܪܝܐريا َش�

  في عبارة على لسان القديس بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس:
    ܬܒܥـܐܬܒܥـܐܬܒܥـܐܬܒܥـܐ    MMMM    ܐܢـܬܬܐܐܢـܬܬܐܐܢـܬܬܐܐܢـܬܬܐ    ܡـܢܡـܢܡـܢܡـܢ    ܐܢܬܐܢܬܐܢܬܐܢܬ    ܫܪܐܫܪܐܫܪܐܫܪܐ    ܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐ    ܬܒܥܐܬܒܥܐܬܒܥܐܬܒܥܐ    MMMM    ܒܐܢܬܬܐܒܐܢܬܬܐܒܐܢܬܬܐܒܐܢܬܬܐ    ܐܢܬܐܢܬܐܢܬܐܢܬ    ܐܣܝܪܐܣܝܪܐܣܝܪܐܣܝܪ"

  .)٤("܀܀܀܀    ܐܢܬܬܐܐܢܬܬܐܐܢܬܬܐܐܢܬܬܐ
                                                           

 .٨١٦) المطران أوجين منا: قاموس كلداني عربي، ص ١
2 ) Isho Bar Ali:The Syriac Arabic Glosses, Vol.2, P455. 
3 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.2, P211. 
4   )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ  ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ 
http://dukhrana.com 
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  وترجمتها الرسمية:

  .)١(اْمرََأًة" َتْطُلبِ  َفالَ  اْمرََأٍة، َعنِ  ُمْنَفِصلٌ  َأْنتَ . االْنِفَصالَ  َتْطُلبِ  َفالَ  ِباْمرََأٍة، ُمْرَتِبطٌ  َأْنتَ "

 وضـعها فـي الـنص العربـيمكـررة فـي العبـارة مـرتين، وم ، فـي الِبشـيطاܫܪܐܫܪܐܫܪܐܫܪܐ    ܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐܫܪܝܐو: 
  .منفصل: ، واالنفصال: كلمتا

صــرت ": فــي اآليــةمعناهــا  وأن ،تعنــي: الــزواج ܫܪܝــܐ: َشــريا فكــذاب الســريان يقــول إن
، بينمـــا االســـتخدام المعنـــوي الوحيـــد لهـــا فـــي "والدتـــك شـــرعيةصـــارت ومـــن َثـــم ، متزوجـــة

  .السريانية القديمة يعني: الطالق وانفصال المرأة عن زوجها

القـراءة تكـون  كـذابهم، لفبركـة طبقـاً  ،��������ÌÌÌÌمكـان:  ܫܪܝـܐَشـرَيا ، وبوضـع: وعلى ذلك
  !!فأنت مطلقة" "ال تحزنيهي:  الحرفية لآليةالسريانية 

كلمــة  ���������Ç�ÆÇ�ÆÇ�ÆÇ�Æ����Ì�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�ÈÌ�Ë�Ê�É�Èالعربيــة فــي قولــه تعــالى:  ��������ÌÌÌÌكلمــة:  وثانيــًا:
، كلهـا صـحيحة، متعـددة معـانٍ وتـدل علـى متنوعـة، وظـائف ألنها تـؤدي فـي اآليـة معجزة، 

 ،تقـوم مقامهـا أخـرى واحـدة توجـد كلمـةال و  ،متكامالً  وترسمه المشهد جوانبتتمم وهي معًا 
ال في العربيـة، ، معاً  جميعها المشهد جوانبتصف و ، كلها المعاني هذه تجمع يمكنها أنو 

   .وال في السريانية

ووظائفهــا المتعــددة فــي تصــوير مشــهد  ،فــي اآليــة ��������ÌÌÌÌكلمــة: إشــعاعات ولكــي تفهــم 
 أوالً  البـــد أن تعــــرفولمـــاذا ال يمكـــن أن تحـــل كلمـــة أخـــرى محلهـــا، وضـــع الســـيدة مـــريم، 

الجــزء مــن المشــهد الــذي الثــاني هــو و  فــي العربيــة،ًا ي رِ وَســ ســرامعــاني: ول هــو فــاأل، شــيئين
فـيفطن إليـه أولـو األلبـاب ، دون أن يصوره أو يجعل العيـون تـراه، ويصفه القرءانيخبر به 

  بعقولهم دون أن يراه عموم الناس بعيونهم!

  :العربلسان ، فهاك هي في اً ي رِ وسَ  افأما معاني: سر 

                                                                                                                                                         

 
 .٢٧: ٧نثوس األولى: ر ) كو  ١
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 أبــو...  ، أي: صــار َســِريًا، واً رَ َســو ســراوة  روْســيَ  : الَســرو: المــروءة والشــرف،ســرا"
 يرتفــع ارتفــع :أي يســرو الرجــل :ورَ َســ ومعنــى العــرب، كــالم فــي الرفيــع الســري: العبـاس
 اسـتريته: بـري ابـن قـال...  وعـال منـه ارتفـع مـا شـيء كـل سـراة مـن مأخوذ رفيع، فهو

 ، الجــدول: وقيــل، ثعلــب ن، عــالنهــر:  والســري...  المختــار: الســريو ...  ســرياً  اخترتــه
 نخالً  يصف لبيد قال...  أسرية والجمع ،النخل إلى يجري كالجدول الصغير النهر: وقيل
  : النهر ماء على نابتاً 

فا يمتُعها سحقٌ  هُ  الصوسري ••••••••••••  نواِعمُ  عم  كرومُ  بينهن  

وَسـْرية وُســْرية  رىوقـد ســ...  انكشــف الهـم عنـه وانســرى، همـه تجلــى: عنـه وسـري
 ســميت ،الجيــوش ســرايا مــن والســرية ... فهــو ســاٍر ... وســريت بمعنــى إذا ســرت لــيالً 

يته إذا ألقيته ...  خفية في ليالً  تسري ألنها سرية وسروت الثوب وغيره عني َسَرَوًا وسر
  .)١("عنك ونضوته

يعبـــر عـــن معـــاٍن متعـــددة نـــه العربيـــة، أفـــي  ،الجـــذر: ســـرا التـــي ينفـــرد بهـــا خصيصـــةالف
جـذر أو كلمـة أخـرى، كمـا يقــول ابـن فـارس فـي معجــم فــي ، ال يمكـن جمعهـا معـًا ومتنوعـة

  :في مادته مقاييس اللغة

تجتمعـان فـي بـاب متفـاوت جـدًا، ال تكـاد كلمتـان منـه  السين والـراء والحـرف المعتـل"
  .)٢(قياس واحد"

الشــريف الرفيــع فــي العربيــة تعنــي، وفــي وقــت واحــد،  ��������ÌÌÌÌفــاحفظ فــي ذاكرتــك أن: 
ــيًال،  متحــركواللســائر المتحــرك، وا، الصــغير القــدر، والمصــطفى المختــار، وجــدول المــاء ل

مـا ، ثـم تعـال معنـا إلـى ما على الجسـم مـن ثـوب أو غيـره ، وما يزيلسري ويزيل الهموما يُ 
  أحدًا من رؤيته.ن مك يُ في مشهد مولد المسيح دون أن  القرءانخبر به ي

                                                           

  .٣٨٢-٣٧٧، ١٤) لسان العرب، ج ١
  .١٥٤، ص٣) معجم قاييس اللغة، ج ٢
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ـــًا:  ن أفـــي مشـــهد وضـــع الســـيدة مـــريم عليهـــا الســـالم، دون  القـــرءان بـــه مـــا يخبـــروثالث
، تعـرف ذلـك مـن ووالدتهـا يصوره، هو أن حملها عليها السالم هو المعجزة، وليس وضعها

  قوله تعالى عند االنتقال من مشهد حملها إلى مشهد وضعها:

����¹� �̧¶�µ�´¹� �̧¶�µ�´¹� �̧¶�µ�´¹� �̧¶�µ�´����  :٢٣(مريم.(  

ضـــعها حملهــا، أمـــا و المعجــزة كانـــت فـــي عرفـــك أن يُ  ����´�����µ�´µ�´µ�´µ قولــه تعـــالى:ف
 مــن وضــعهاويواكــب عليهــا الســالم كــل مــا تشــهده المــرأة ة طبيعيــة، شــهدت فيهــا الدفكــان و 

  نتائج وآثار.عالمات وأحداث، وما يتلوه من 

لمشــهد ســوى وصــف  تليســ مــن أول ذكــر المخــاض، اآليــات كلهــافــإذا فطنــت إلــى أن 
، بعضها طبيعي، وبعضها معجـز، السالم، وما واكبه من أحداث وضع السيدة مريم عليها

 ابغـالتـي  معانيهـا ذه الـروابطهـب سـفرهـا، وتكلماتتـرابط ، وتما تحويهبلك اآليات ضئ فست
وهــم يبحثــون عــن معنــى كــل كلمــة عــن التفاســير بعضــها، وبعضــها اآلخــر بــدا لهــم غريبــًا، 

  وحدها، وبمعزل عن شقيقاتها.

ومـــا نقلـــه كـــذاب  ،��������Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äلمـــاذا كـــان النـــداء لمـــريم عليهـــا الســـالم: هـــذا الغريـــب فمـــن
الُنهيـر  ��������ÌÌÌÌأن يكـون معنـى:  بعـض المفسـرين عجـب، مـن اإلمام الطبـريالسريان عن 

لـــى أن يكـــون مكانـــه مـــع أن اَألوْ ، �����ËËËË: أو جـــدول المـــاء، ثـــم يكـــون تحديـــد مكانـــه أنـــه
الشــرب منــه، ومـن ذلــك إنكــار كــذاب الســريان أن يســهل عليهــا تنـاول المــاء و بجانبهـا، لكــي 

، وٕايجـاده فـي لحظتهـا هـذه مـريم عليهـا السـالمحـزن مـا يُ مـا الطعـام والشـراب هـو  دُ فْقـيكون 
  ؟!هو ما يزيل همها

  :نص اآلياتأوًال فإليك 

����Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�������������Ä�Ã�Ä�Ã�Ä�Ã�Ä�Ã

Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�ÅÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å������������Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÖ�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�������������A�A�A�A
D�C�BD�C�BD�C�BD�C�B��������  :٢٦-٢٣(مريم.(  

http://www.al-maktabeh.com



~ ٢٨١ ~ 

 

صــف مشــهد وضــع الســيدة مــريم عليهــا تهــي ف ر البيــان،حْ مــن ِســ هــذه اآليــاتاعلم أن فــ
  عن الوضع والوالدة!! فيها كلمة واحدةدون أن يكون السالم، 

تشــهده كــل امــرأة مــا و  ،الســالم كــان طبيعيــًا، وشــهدت فيــه مــا يواكبــه األن وضــعها عليهــ
فــتفهم ، أول همومهــا وبالضــرورة اللحظــةفــي هــذه لهــا، وهــو  حاجــة ملحــةمــن آثــاره، فالمــاء 

مكــان: تحديــد  وتفهــم لمــاذ كــان، عليهــا الســالم ��������Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Äمــن ذلــك لمــاذا كــان النــداء لهــا 
����ÌÌÌÌ����  بأنه: في هذا النداء����ËËËË�.   

 والموضــع ،فيــه تحتاجــه الــذي الموضــع فــي المــاء وجــود إلــى عليهــا الســالم ينبههــا لكــي
  وليس بجانبها أو أي موضع آخر. ،تحتها هوفي هذه اللحظة  الماء فيه تحتاج الذي

 ، سـتدرك أن هـذا المـاء لـو كـان سـاكنًا لمـاالمـاء تحتهـا عز وجـل جعل لماذافهمت فإذا 
، متحركـاً جاريـًا يزيل مـا يعقـب الوضـع مـن آثـار البـد أن يكـون فلكي  تحقق المقصود منه،

��Ë�Ë�Ë�Ëن ناداهــا أن: وهــو مــا مــن أجلــه أخبرهــا َمــ، بعيــدًا عنهــاويــدفعها هــذه اآلثــار يحــرك 

ÌÌÌÌ���� :ــ، ولــيس ــ"ِم ــ"إذ: ، ك ســرياً"ن تحِت لكــان  ،�����ËËËË :ســبقتتعنــي االبتــداء، فلــو  "نِم
ينبـع  ، فتعنـي أن المـاء"نِمـ"من غيـر:  ،�����ËËËË، أما: موضعهامعناها أن الماء ينبع من 

، ثـم يواصـل جريانـه وحركتـه تحتهـابها يمر ، و عليها السالم من قبل موضعهايبدأ حركته و 
   عنها.بعيدًا 

هـو ف، ��������B�AB�AB�AB�Aوهذا هو المعنى الثـاني الملفـوف فـي المعنـى الظـاهر لقولـه تعـالى:
أن هـذا بـولكنـه قبـل ذلـك إعـالم لهـا تحتهـا،  مـن المـاء الـذي أمر لها عليها السـالم بالشـرب

كنهـا مْ ، ومـن ثَـم يُ وصار بجريانه نقيًا طـاهراً آثار وضعها من تحتها، وأنه أزال الماء جار، 
  أن تشرب منه.

إزالـة المـاء إعـالم لهـا ب مر لهـا عليهـا السـالم بالشـرب هـو فـي حقيقتـهفإذا أدركت أن األ
، كـان األمـر لهـا باألكـل قبـل الشـربلمـاذا صـار نقيـًا، سـتفطن ه ، وأنـثار الوضعالجاري آل
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قولـه  تقـديم األكـل علـى الشـرب، فـي فـي ، لحجبه عـن العيـون،معنى ثالث ملفوفَثمة ف
جل الجوع، كما أ، ليس من األمر لها عليها السالم باألكل أن هوو ، ��������B�AB�AB�AB�Aتعالى: 

إلتمـام عـز وجـل لهـا  حاجتهـا إلـى نـوع الطعـام الـذي هيـأهمن أجل فهم كذاب السريان، بل 
  وضعها.

 الـبلح هـو بطَ والرُ ، ��������Õ�ÔÕ�ÔÕ�ÔÕ�Ôهو:  فالطعام الذي اختاره عز وجل لها وأسقطه عليها
 فقـــط دواء ولـــيس بَطـــالرُ هــذه  لحظتهـــا المــذاق، وفـــي حلـــو ناعمـــاً  لينــاً  فصـــار نضـــج الــذي

  .الوضعبقايا بعد من  هفيودفعه لما من آثار أكله انقباض الرحم، إذ غذاًءا، 

خـروج آخـر آثـار الوضـع مـن ليكون من آثـاره ب أوًال، طَ ها عز وجل باألكل من الرُ فأمرَ 
ر المـاء بحركتـه وسـريانه، هُـطْ يَ من تحتها، ثـم  اويزيله االجاري ليتحرك بهرحمها إلى الماء 

مكـدرًا بمــا لشـربت مــاًءا ولـو كــان األمـر بالشـرب قبــل األكـل، يمكنهـا بعـد ذلــك أن تشـرب، ف
  .وهي تشرب منه ب وانقبض رحمها زاد كدرهطَ ثم إذا أكلت الرُ ويختلط به، ينزل فيه 

ييسر هيأ لها عز وجل ماًءا جاريًا متحركًا فالترتيب اإللهي لمريم عليها السالم، هو أن 
، بطَ ثم كان األمر لها باألكل من الرُ ، وينبهها إليه ومناديًا يعرفها بهوضعها ويزيل آثاره، 

 ،صـار بحركتـه نقيـاً بمفعوله وضعها، وبعد إزالة الماء الساري آلخر آثار وضـعها،  كتمللي
  .، ثم ترتوي منهفها بطهارتهعر ليُ  جاءها األمر بالشربف

أي أنهــا ارتكنــت فــي وضــعها إلــى جــذع نخلــة، واآليــات تخبــرك أن مــريم عليهــا الســالم 
 ،جعله عز وجل يجري تحتها كان قريبـًا منهـا الذي ريالسَ  وأنكانت تجلس على األرض، 

ولـم  ،نـداءتنبيـه والإال بالتفطـن إليـه أو ، ومع ذلـك لـم تـره ويمكنها أن تمد يدها وتشرب منه
وهـو مـا تفهـم منـه بعد أن جاءها األمـر بالشـرب منـه، ال علمت بنقاوته إال و  جريانهشعر بت

مشــهد وضــعها عليهــا الســالم  وأن هــذا المــاء لــم يكــن بــاردًا وٕاال شــعرت ببرودتــه تحتهــا، أن
 فيــه رؤيتهــا علــى يقــدر ، والتســتطيع معــه تمييــز األشــياءال وفــي ظــالم دامــس لــيًال، حــدث 

  .ويسقط الرطب ينضج حيث، صيفية ليلة في كان ذلك وأن، أحد
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فـي مشـهد وسـتدرك أنهـا د إليهـا، أو عُ ، ��������ÌÌÌÌاستحضر ما تحفظه من معاني: فاآلن 
أحداثــه، فســر ، وتواحــدة، لكنهــا تصــف المشــهد كلــهكلمــة  وضــع الســيدة مــريم عليهــا الســالم

 ،��������ÌÌÌÌفالــذي جعلــه عــز وجــل تحــت مــريم عليهــا الســالم:  ،وتحــدد زمانــه كلماتــه، ربطوتــ
 ألن ،��������ÌÌÌÌو: ، ألن مــاءه كــان جاريــًا، ��������ÌÌÌÌ ألنــه ُنهيــر أو جــدول مــاء صــغير، وهــو:

 ألنــه أزال بحركتــه عــن جســمها ومــن تحتهــا ،��������ÌÌÌÌو: حركتــه وجريانــه كانــت فــي الليــل، 
آثــاره إلــى أن اهللا ه وببــســرى عنهــا وأزال همهــا، واطمأنــت ألنــه  ،��������ÌÌÌÌو: آثــار الوضــع، 

    عز وجل معها ويدبر لها.

 عليهـا وضـعها لمشـهد تصـوير حقيقتهـا فـي هـي، بمخاضـها تبـدأ التي مريم سورة فآيات
 إلــى العيــون تصــرف وعبــارات كلمــات باســتخدام بــل، عليــه تــدل واحــدة كلمــة دون، الســالم

 يقـرأ فالـذيداخـل مشـهد أكلهـا وشـربها،  اً سـتور مشـهد وضـعها عليهـا السـالم موتجعل ، غيره
 وضــعها بينمــا، والشــرب واألكــل والُرَطــب والمــاء النخلــة  جــذع ســوى فيهــا يــرى لــن اآليــات
 ومـا وترتيبهـا الكلمـات معـاني فـي، العيون تراه وال العقول تفهمه لكي، مخبوء السالم عليها
أحداثه،  والرابطة بينه، ومحور  هفي هذا المشهد هي مفتاح ��������ÌÌÌÌو: ، معانيها بين يسري

   والمفسر لما ُخبيء في كلماته.

تــى حال يســتخدم كلمـة لبيــان معنـى،  القـرءانأخبرنــاك أن  د، فقـسـر آخــر ��������ÌÌÌÌوفـي: 
 هـــذا مـــع بشـــيء يتنــاقضتــوحي أخـــرى  ت مناســبة لـــه، إذا كــان لهـــذه الكلمـــة معــانٍ لــو كانـــ
  ال يريدها.إشعاعات سرب إليه ت كانت أو ،المعنى

الكلمـة فـي موضـعها، لـيس فقـط لمعناهـا فيـه، بـل لمـا  القرءانوعلى خالف ذلك، يضع 
  يتألأل بها هذا المعنى.من إشعاعات،  تصدرهتحمله من معاٍن أخرى، وما 

مشــهد وصــف ، وتكاملهــا فــي معــاً  هــذه المعــانيوالتقــاء تنــوع معانيهــا، مــع  ،��������ÌÌÌÌو:
مكانهـا، إذ مــن معانيهــا: فــي وضـع الســيدة مـريم عليهــا السـالم، لهــا إشــعاع آخـر تــتألأل بـه 
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وضـع ســيدة نســاء  لكيـف كــان هــي وصــفف، الشـريف، والرفيــع القـدر، والمصــطفى المختـار
  ختيار اهللا واصطفائه له.اوارتفاع قدره ب لمولودلشرف ا في الوقت نفسه بيان، و العالمين

  سورة العلق: •
، العلـق :، وهـي سـورةالقـرءانسـور  إلحـدى إليك نموذجًا من قراءة كـذاب السـريان واآلن

  .والفبركة تزويرالأفرد لها وحدها خمسًا وعشرين صفحة من التي 

، التي ختم بها قراءته من النوع الحصاوي للسورة، وقدمها على فإليك البداية من النهاية
لهــا، بينمــا هــي فــي الحقيقــة الهــدف الــذي حــدده  إليهــا مــن تحليلــهأنهــا النتيجــة التــي وصــل 

  :االتجاه نحوه والوصول إليهأجل لفق كل ما لفقه من ثم  ،أوالً 

أن جـب اإلقــرار ، فيتقــول إن هـذه هــي أقـدم ســورة واآلن، إذا كانـت الروايــات العربيـة"
، التـي ال يمكـن تجاهـل أصـولها المسـيحية السـريانية، القرءانجزء من نواة هذه السورة 

  .)١(أي: سابقة لإلسالم" ،Pre Koranic قبل قرآنيةفي الغالب هي و 

 هـؤالء الكذبـةفمـا يقولـه كـذاب السـريان هـو فـي الحقيقـة مـا يتمنـاه، تنبـه أن فمرة أخرى، 
 ،األلســنةتتلــوه فــي المحاريــب، حــي  ،فــي الصــدورمحفــوظ ألنــه ، القــرءانالغيــرة مــن  تــأكلهم

، فــي فــإذا ذكــرت اســمها ألحــد، واآلثــارمتــاحف لعــالم التنتمــي الِبشــيطا و الحيــاة،  تمــوج بــهو 
خمـور الفرنسـية أم أتحدثه عن نوع مـن ال ستصيبه الحيرة وهو يخمن الشرق أو في الغرب،

  عن ساللة من القرود اإلفريقية!

، عنــــايتهم لتعريــــف الســــريان أنفســــهم بالِبشــــيطاأن يولــــوا كذبــــة الســــريان لــــى بوْ كــــان األَ و 
وٕايهــام ، القــرءانفــي  بهــا حُســالتم ســوى، ولكــنهم ال يجــدون طريقــة إلحيائهــا وٕاحيائهــا بيــنهم

يتوهمـــون أن أكـــاذيبهم ســـترفعها إلـــى منزلـــة و أنفســـهم منـــون يُ وهـــم ، همصـــدر هـــا أن لســـريانا
  .القرءان

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P323. 
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إنــه  لســورة العلــق، يقــول كــذاب الســريان Paretترجمــة المستشــرق باريــت ه لبعــد عرضــ
  تكونه اآلية األولى:وما يتمنى أن  تخيالتهفهذه هي تها سريانيًا آية آية، قراء سيعيد

، والمـأخوذة ��������o�n�m�l�ko�n�m�l�ko�n�m�l�ko�n�m�l�kلعبـارة: في الحقيقة العبارة السـريانية المقابلـة "... 
بحــرف الجــر:  ،Qra b-sem Marya ،الكتــاب المقـدس:مـن 
ــًا يعنــي: يصــلي  مصــطلحاً صــارت  وم��ن غي��ره، ،ܒܒܒܒ ــيم ، أو To Prayفني الخدمــة يق

 "ادع: بسـم الـرب"لـذا فـإن العبـارة ينبغـي أن تفهـم هكـذا:  ،Divine Service اإللهيـة
Call: In the name of the Lord وهـو مـا يقـال عنـد بدايـة الصـالة أو الخدمـة ،

هــا بمعنــى النــداء إلــى مســريانية، ويجــب فه ��������o�n�m�l�ko�n�m�l�ko�n�m�l�ko�n�m�l�kال شــك أن:، فــاإللهيــة
  .)١("الصالة

قـال عنـد إنهـا تُ  كـذاب السـريانقال التي ، ܡܪܝܐ ܒܫܡ ܩܪܐم ماريا شب قراعبارة:  فأوًال:
�����l�k�l�k�l�k�l�kلقولـه تعـالى:  أنها القراءة الصـحيحةوزعم  بداية الصالة أو القداس في السريانية،

o�n�mo�n�mo�n�mo�n�m����،  فيمكنه أن يزعم أنه أصل لها ،قرب اآلية منهلياختلقه هو تركيب.  

أشدها إثـارة: قريانـا، وهي طريقة سريانية عريقة في الفبركة، أريناك نماذج عديدة منها، 
 ، بينمــــا إيشــــو بــــار علــــي اشــــتقها��������mmmmالتــــي يــــزعم كذبــــة الســــريان أنهــــا أصــــل اســــم: 

  .القرءانعند السريان في منزلة الِبشيطا  بها مًال أن تصيرأبمحاكاته، و 

فــي الِبشــيطا، وال فــي ، ال وجــود لهــا ܡܪܝــܐ ܒܫــܡ ܩــܪܐ ماريــا مشــب قــرافالعبــارة هكــذا: 
، وال فـــي أي معجـــم مـــن معجمـــي بـــار علـــي وبـــار بهلـــول، وهـــي معـــاجم الســـريانية القديمـــة

   .معاجم السريانية الحديثة

خص أو النـــداء أو االســـتدعاء لـــذات الشـــبمعنـــى  ܩـــܪܐ  : قـــراالفعـــل الِبشـــيطا تســـتخدمو 
قـرا ماريـا الـذي فـي الِبشـيطا: التعبيـر و ، فـي القـراءة أو الفعـل باسـمه تاحستفاالوليس الرب، 
لتعبيـر: قـرا لفـي العبـارة، وال  مشـلكلمـة: ب، وال وجـود ، أي: دعا الرب، أو ناداهܡܪܝܐ ܩܪܐ

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P304-305. 
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علـى لسـان المسـيح  في أي موضع من الِبشيطا، فإليك نموذجًا في عبارة، ܒܫܡ ܩܪܐم شب
   عليه السالم، في إنجيل متى:

  .)١("܀܀܀܀ ܗܘܗܘܗܘܗܘ ܒܪܗܒܪܗܒܪܗܒܪܗ ܐܝܟܢܐܐܝܟܢܐܐܝܟܢܐܐܝܟܢܐ ܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐ ܠܗܠܗܠܗܠܗ ܩܪܐܩܪܐܩܪܐܩܪܐ ܕܘܝܕܕܘܝܕܕܘܝܕܕܘܝܕ ܗܟܝܠܗܟܝܠܗܟܝܠܗܟܝܠ ܐܢܐܢܐܢܐܢ"

  وترجمتها الرسمية:

  .)٢(""َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟

  .َربا َيْدُعوهُ في الترجمة العربية: ، هي ܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐ ܠܗܠܗܠܗܠܗ ܩܪܐܩܪܐܩܪܐܩܪܐوعبارة الِبشيطا: قرا ماريا 

ــًا: إليــك  مــن معجمــين  عبــر التقــاط عبــارتينالفبركــة التــي فبركهــا كــذاب الســريان، وثاني
ال وجود لهـا التي  عبارةال اختالق، من أجل المزج بينهما، ثم عاجم السريانيةممختلفين من 

  في أي من المعجمين!

، قـــال فيهـــا إن مصـــدره ٣٦١وضـــع كـــذاب الســـريان حاشـــية رقمهـــا: فـــي هـــامش كتابـــه، 
لبــاين  الجـزء الثـاني مـن مكنـز اللغـة السـريانية، ܡܪܝـܐ ܒܫــܡ ܩـܪܐم ماريـا شـقـرا ب: لعبـارة

  .)٣(٦٩٨ومعجم المطران منا، ص ،٣٧١٣سميث، ص

من ثَـم ضعت في القرن العشرين، و فإذا تغاضيت عن أن هذه معاجم سريانية حديثة، وُ 
الــذي نــزل فــي القــرن  القــرءانعبــارة فــي لمصــدر علــى أنهــا عبــارة جــاءت فيهــا باالســتدالل ف

ليس سوى تدليس ودجل، إذا تغاضيت عن هذا وذهبـت إلـى المعجمـين، السابع الميالدي، 
  وال في ذاك!!المعجم ال في هذا  ܡܪܝܐ ܒܫܡ ܩܪܐم ماريا شفلن تجد عبارة: قرا ب

  :، وهو سرياني التينيفالذي في مكنز اللغة السريانية

  .)٤("ܒܫܡܒܫܡܒܫܡܒܫܡ ܩܪܐܩܪܐܩܪܐܩܪܐم شقرا ب"

  :، وهو سرياني عربيمنا والذي في معجم المطران
                                                           

1 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ 
http://dukhrana.com. 

  .٤٥: ٢٢) متى:  ٢
3 ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P304. 
4 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II, P3713. 
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  .)١("ܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐ ܩܪܐܩܪܐܩܪܐܩܪܐ مارياقرا "

وكـون منهمـا عبـارة هـو أنـه جمـع بـين العبـارتين، كما ترى، والذي فعله كذاب السريان، 
 فــي بيتــه فــي جــالس وهــوأن العبــارة التــي ألفهــا  تــوهموبعــد أن معجمــين، نســبها للواحــدة، و 

��m�l�k�m�l�k�m�l�k�m�l�kأصـل: هـا زعـم أن، أو تشـبهها مـن اآليـةصارت قريبـة  والعشرين الحادي القرن

o�no�no�no�n���� !!التي نزلت في القرن السابع   

ال عالقــة بــين معنــى العبــارة التــي فــي معجــم المطــران منــا ومعنــى تلــك التــي فــي  وثالثــًا:
، تعبـــر عـــن شـــيء مختلـــف عـــن مســـتقلةلغويـــة مكنـــز اللغـــة الســـريانية، فكـــل منهمـــا عبـــارة 

ـــܪܐويجمـــع بينهمـــا فقـــط الفعـــل: قـــرا األخـــرى،  ، فكـــل منهمـــا مثـــال علـــى معنـــاه وكيفيـــة ܩ
  .استخدامه

الصـالة بدايـة القـداس أو فتتـاح ت الليسـ ،، فـي معجـم منـاܡܪܝܐ ܩܪܐ فعبـارة: قـرا ماريـا
لمــن  ، وهــي وصــففترجمتهــا الحرفيــة: دعــا الــرب ،كمــا زعــم كــذاب الســريان ســم الــرب،اب

وهـذا وليست من كالم من يدعو أو يصلي هو نفسـه، ينادي اإلله أو يدعوه أو يصلي له، 
  منا:هو نص ما في معجم 

  .)٢(صلى، سجد، عبد الرب"نوه باسم الرب، : ܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐܡܪܝܐ    ܩܪܐܩܪܐܩܪܐܩܪܐ    "

ق�را ولـيس األمـر، و: ، في معجم منـا، فـي صـيغة الماضـي ܩܪܐ الفعل: قرافكما ترى، 

علــى لســان غيــره، وصــف لمــن ينــاجي الــرب أو يعبــده أو يصــلي لــه، ܡܪܝــܐ  ܩــܪܐماري��ا 
البصرة والموصـل  نامطر  منا، وهو المطران، و ن كالم من يناجي أو يصلييوليست من ع

لـم يشـر فـي  نفسه كان يتلـو الصـلوات ويقـيم القداسـات، وهو الكنيسة الكلدانية الشرقية، في
  .السرياني القداسصيغ افتتاح أو الصالة عبارات من إلى أنها معجمه 

 ال عالقـة لهــا فهـي عبــارة، التــي فـي مكنـز اللغــة السـريانية ،ܒܫــܡ ܩــܪܐ: قـرا بشــم وأمـا
، وهـي عبـارة حديثــة غرضـها توضــيح بالصـلوات وال القداسـات، ولــيس لهـا أي مـدلول دينــي

                                                           

  .٦٩٨ص، عربي كلداني قاموس: منا أوجين يعقوب ) المطران١
  .٦٩٨قاموس كلداني عربي، ص ٢)
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نــادى باســم، وهــي أيضــًا وصــف لمــن ينــادي شخصــًا  وترجمتهــا:، ܩــܪܐمعنــى الفعــل: قــرا 
، وســمعك رســتوف لوكسـنبورجيـا كباسـمه، وليســت صـيغة النــداء نفسـها، فــإذا ناديـت قــائًال: 

ه فإنــه ســوف يصــف مــا فعلتَــ ،يريــد أن يكتشــف نفســه ويخــرج مــن النــوع الحصــاوي ســرياني
  قائًال: قرا بشم كذاب السريان.

  :وهذه هي القراءة الحصاوية لآلية الثانية من سورة: العلق، يقول كذاب السريان

 المـتجلط الدم: معناها أن على، خطأً  اآلن حتى ترجمتُ  فهي ،��������tttt"بالنسبة للتعبير: 
Clotted Blood ،بل ترجمة في كما Bell ،الجنين: أو Embryo ،ترجمـة فـي كما 

، ال يمكن فهم معناها الحقيقي إال من خالل اآلراميـة السـريانيةإذ  ،Blachere بالشير

 ينقــل لنــا فــي مــادة: ، ٢٩٠٢، صوالجــزء الثــاني مــن مكنــز اللغــة الســريانية
Aloka ،عـــن المعجميـــين الســـريان Lexographers،  :ويفســـرها علقـــةأن معناهـــا ،
 ،Clayالصلصــال و الطــين  :، أوLeech علقــةال وهــي كلمــة تعنــي: ،Clingerبكلمــة: 

وهكــذا يمكــن تفســير يلتصــق بيــد الشــخص ويصــعب إزالتــه،  الــذي Doughأو: العجــين 
نفسه استخدم الصفة: الصق في وصـف الطـين، فـي قولـه:  القرءان، و ��������t�st�st�st�sالتعبير: 

����g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c���� ،ــــ ــــه:  القرءانف ــــا يســــتخدم  ��������t�st�st�st�sبقول ــــر هن ًا، ســــرياني اً تعبي
  .)١(: من طين عالق=الزب"بهالمقصود و 

عــول علــى جهــل مــن يلقــي إلــيهم كمــا أخبرنــاك ونــذكرك مــرارًا، يُ كــذاب الســريان، فــاوًال: 
ال يعرفون مواقع الكلمات من جميعًا من الطراز السرياني، نهم ، ويفترض أالقرءانأكاذيبه ب
خرجهـا أو من اآليات،  ��������ttttسيتعقبه ويبحث عنها، فقد قطع كلمة: منهم ال أحد ، و القرءان

   .سورة العلقليحرف معناها، وكأنها لم ترد إال في ه، وتالعب بها كل القرءان من

 ،أخـرى يفسـرهامـا جـاءت فيـه مـن مواضـع ، و القرءانشائعة في  ومادتها ��������tttt :كلمةو 
   معاجم، ال عربية وال سريانية.تلجأ إلى وتعرف منه معناها من غير أن 

                                                           

1  ) The Syro-Aramaic Reading of the Koran, P305-306. 
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خمـس  القـرءانتكـررت فـي  ��������wwwwجاءت هنا في سورة العلق، وكلمة:  ��������ttttة: مفكل
، وما جاءت فيه من آياتالحج، والمؤمنون، وغافر، والقيامة، في أربع سور، هي:  مرات،

ســورة:  ةفإليــك نــص آيــ ،أمــه الجنــين داخــل رحــم كلهــا تخبــر عــن المراحــل التــي يمــر بهــا
   المؤمنون، التي تكررت فيها الكلمة مرتين:

����l�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�el�k�j�i�h�g�f�e������������s�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�ms�r�q�p�o�n�m�������������v�u�t�v�u�t�v�u�t�v�u�t
�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w

«�ª�©� �̈§«�ª�©� �̈§«�ª�©� �̈§«�ª�©�   ).١٤-١٢(المؤمنون: ����������������§̈�

بعــد أن هــي اســم أو وصــف لطــور مــن أطــوار الجنــين  ��������wwwwأن: اآليــات فــتفهم مــن 
، وأنهـا مرحلـة ولـيس خارجـه داخـل الـرحمأي ولـيس قبلهـا، صارت النطفـة فـي قـرار مكـين، 

  .بين النطفة وبين المضغة، والنطفة هي ماء الرجل، والمضغة قطعة اللحم الصغيرة

 وفـيأول معجم عربي، ، بن أحمد كتاب العين للخليل العلق والعلقة فيوهذا هو معنى 
  :البن منظور لسان العرب

... والقطعـة ون أن ييـبسدالدم الجامد الغليظ َعِلق بالشيء: نشب فيه ... والعلق: "
   .)٢()١("منه: علقة

�����u�t�u�t�u�t�u�tييـــبس، وقولـــه: دون أن أي: مـــن دم جامـــد  ������t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�qقولـــه تعـــالى: ف
w�vw�vw�vw�v���� ـــ ، يســـبقها دخـــول وتعلقـــت بـــهرحم أي قطعـــة مـــن الـــدم الجامـــد نشـــبت فـــي ال

  .أن تتحول إلى قطعة من اللحمالنطفة إلى الرحم، ويتلوها 

 معــاجمفــي مـا ينسـبه ل فقــط، بـل يـدلس القـرءانحــرف كلمـات ال يُ  كـذاب السـريان وثانيـًا:
من: الدم الجامد  ��������ttttويغير معنى: ضه، ر لكي يصل إلى غ ،، ويحرف ما فيهاالسريانية

   .إلى: الطين الالصق
                                                           

 .٢١٦، ص٣كتاب العين، ج)  ١
  .٢٦٧، ٢٦١، ص١٠لسان العرب: ج ) ٢
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ــــد ــــز اللغــــة الســــريانيةزعــــم ان  فق ــــا عَ  كلمــــة: يفســــر لبــــاين ســــميث مكن ، ܥܠܘܩــــܐلوق
اختــار ، لهــا ثالثــة معــان Clinger بعــد أن ذكــر أن كلمــة: ، ثــمClinger     بكلمــة: 

  .Leechمن معانيها أيضًا: العلقة مع أن  ،الطينه، وهو: االمعنى الذي على هو 

 نالـذي نـوع الحصـاويسـريان مـن الأن كذاب السريان أخفـى عـن الفهذه واحدة، والثانية، 
كلمـــة يـــورد عنـــد كـــل ولكنـــه ، ســـرياني التينـــيمكنـــز اللغـــة الســـريانية  أن، بكتابـــه ميخـــاطبه
أغلـــب معاجمهـــا قبـــل القـــرن الســـريانية فـــي كلمـــات ألن ، مـــا يقابلهـــا فـــي العربيـــة ســـريانية

، وكثيــر مــن العبــارات فــي النصــوص الســريانية القديمــة مصــحوبة العشــرين مفســرة بالعربيــة
  .بمقابلها العربي

أكثر مـن إلى  ،في العربيةالسريانية  ܥܠܘܩܐ علوقا :ما يقابلفلست بحاجة لكي تعرف 
الــذي فعلــه كــذاب الســريان، لكــي ، دون اللــف والــدوران الــذهاب إلــى مكنــز اللغــة الســريانية

   ، ويتمكن من اختالق المعنى الذي يريده.المعنىهذا يتفادى 

والعبارات التي توجد فيھ�ا، ، ܥܠܘܩܐ علوقا أمام كلمة: التي المعاني العربيةهي  فهذه

   السريان: كذاب استدل بھتي االسريانية المكنز اللغة الصفحة من في 

قــال آخــر إنــه ة التــي تحــدث منــه، نجســالشــره والخصــال العلقــة ...  :ܥܠܘܩــܐܥܠܘܩــܐܥܠܘܩــܐܥܠܘܩــܐ "
العلـق الـذي  ... لزج، يلتزج ... العلك والعلق ... الشيطان، وبناته النفاق والكفر والظلم

  .)١("... العلك اللزج الالزق، الدبق ... علق، علقة ... يمتص وال يشبع

وال ، السـريانية هـي نفسـها: علـق وعلقـة العربيـة مكنـز اللغـة فـي ܥܠܘܩـܐعلوقا فكلمـة: 
والذي فعله كذاب السريان هو أنه التقط من معانيها عالقة لمعناها بالطين وال الصلصال، 

تفسـير: يـتمكن مـن لكـي ، أنهـا وصـف للطـينأضاف إليها بخيالـه السـرياني م ثُ كلمة: لزج، 
����tttt���� ما فبركه معناها الحقيقي.فيزيح ب الذي يلتصق باليد،: الطين بأنها  

                                                           

1 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II,P2902. 
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تصــاق، كمــا زعــم للوقــا الســريانية، لــيس المقصــود بهــا االواللزوجــة التــي فــي معنــى: عَ 
هـو المتماسـك فـاللزج وصف قوام الشيء: الدم أو العلـك، بل المقصود بها كذاب السريان، 

  علقة العربية.، فال هو بسائل، وال هو بيابس، وهو نفسه معنى: القوام

 فلمــاذا ،السـريانية هــي نفســها: علـق وعلقــة العربيــة ܥܠܘܩــܐ: إذا كانــت: ربمـا تســاءلتو 
 القـرءانوالتـدليس فـي   تحريـفالوأضـنى نفسـه فـي هذه الدورة الطويلـة، كذاب السريان دار 

ـــه أن يـــزعم ببســـاطة أن:  القـــرءانفـــي  ��������tttt وفـــي معـــاجم الســـريانية معـــًا، وقـــد كـــان ُيمكن
  ؟ܥܠܘܩܐعلوقا  خوذة من:أمسريانية، وأنها 

التحريف فــــفقــــط، و ســــريانية  القــــرءانالوصــــول إلــــى أن كلمــــات يريــــد ال ه ألنــــ واإلجابـــة:
، وتنتقل فيهم مـن جيـل أذهانهم ونفوسهمعريقة في السريان، وتسري في والفبركة  والتدليس
فمــا يفعلونــه لــيس فقــط مــن أجــل  لــذاو هــو خصيصــة مــن خصــائص تكــوينهم، و ، إلــى جيــل

غايــة مــن التحريــف والفبركــة هــي نفســها بــل  وتحريــف كلماتــه، القــرءان آيــاتاني معــ تغييــر
 اويجلبــون بهــوجــودهم، ب اكينــونتهم، ويشــعرون معهــ ايحققــون مــن خاللهــووســيلة ، همغايــات

  الرضا ألنفسهم.

إذا عدت إلى آيـات سـورة المؤمنـون، فسـتجد أنهـا تصـف األطـوار التـي يمـر بهـا وثالثًا: 
ثـم أنشـأه  كسـى اهللا عـز وجـل عظامـه لحمـاً في رحم أمه منذ أن كان نطفة إلـى أن الجنين 

فـي البشـرية  د، لـم يكـن ألحـداخـل الـرحم محجوبـة ألنهـا وهذه األطوار والمراحلخلقًا آخر، 
ظهــور ، مـع النصـف الثــاني مـن القـرن العشــرينقبـل  منهــا،، أو قــدرة علـى التحقـق علـم بهـا

المراحـل التـي تمـر بهـا واألشعة التي يمكن بها متابعة أدوات الفحص وتطور علم األجنة، 
  إلى الحياة.خرج حتى يكتمل تكون الجنين وي منذ دخولها إلى الرحمالنطفة 

نه من مصارحتها بالحقيقة، مك ما يُ الصدق مع النفس يمتلك من الذي  فيا أيها السرياني
نعلـم أنهـا مهمـة عسـيرة، ولكـن ، األكاذيـبمـن تحـرر يبـه أن ما يستطيع والهمة ومن العزم 

 يبترونهـــا مـــن آياتـــه القـــرءانويلتقطـــون كلمـــات مـــن ، ضـــللونكالـــذين يُ  الســـريان ةســـل كذبـــ
http://www.al-maktabeh.comنصـوص  القـرءانتقولـون إن سلهم:  سريانية،وهموك أنها ي، لكي يحرفونهايتالعبون بها و و 
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فهـــل يوجـــد فـــي أي نـــص ســـرياني عبـــر التـــاريخ وصـــف مترجمـــة مـــن نصـــوص الســـريانية، 
قها د وَصــ ،فــي القــرن الســابع القــرءانكــالتي وصــفها  لمراحــل تطــور الجنــين داخــل رحــم أمــه

  ؟في أواخر القرن العشرين جنةعلم األ

واختيـار مـا تفعله بهم، ، ولن يجيبوك، نترك لك اختيار ما يستحقون أن فإذا لم يجيبوك
  تخرج من النوع الحصاوي.كي نفسك لليجب أن تفعله 

جد لم ي :�������������z|�{�z|�{�z|�{�z}�|�واآلية الرابعة: ، ���������x�w�v�x�w�v�x�w�v�x�w�v: واآلية الثالثة من سورة العلق
  :ائسبهذه الدسفاكتفى أصًال سريانيًا، ما يختلق له يان سر كذاب الفيها 

مناســـب فــي الحقيقــة ، فــي اإلشــارة إلــى اإللــه، ��������xxxxأفعــل التفضــيل: اســتخدام "
 Churche الكنســيةالخدمــة فــي يعبــر عــن عبــادة اإللــه هنــا أنــه للمعنــى، خصوصــًا 

Service  ... َــــــألن اإللــــــه عم بــــــالقلم، فبالتأكيــــــد التفســــــير الســــــائغ هــــــو المعرفــــــة ل
Knowladge  التي ُأُوِحي بها في النص المقدسScripture")١(.  

علـى  وذجمـنسـوى أنـه  إلـى رد وال مناقشـة،يحتـاج لـيس فيـه مـا  قاله كذاب السريانما و 
مــام أتنتـابهم ، واألوهـام والهــالوس التـي يعانيهــا السـريانحالـة الـُذهان العقلــي والنفسـي التـي 

  كاذيب.أمن فيها ما يختلقونه والعيش في تأليف األفالم في راحة من  هجدونيوما ، القرءان

أين نصـوص السـريانية التـي و مة الكنسية التي تراءت له، دهالوس الخفأين في اآليات 
، القـرءانفـي  ة هـذه النصـوصمـترجالفيلم الـذي يعيشـه عـن عالقـة القلـم بـما تخيلها فيها، و 

ـــتكلم عنهـــا معرفـــة أصـــًال، و فـــي النصـــوص المقدســـة التـــي وهـــل  ـــي د ســـقطت فـــي الغـــرب ق
  ؟!وفضحت تلفيقها حقيقتهاوالشرق، بعد أن كشفت معارف البشر وحقائق الكون 

وقد ، و يشغل نفسه بما فيهاأ، ويتلوها النصوصيقرأ هذه  أنفسهم وهل أحد في السريان
وهــذه النصــوص فيهــا ليســت ســوى تحولــت الســريانية مــن ديانــة وعقيــدة إلــى رابطــة قبليــة، 

ذبــة كتتــراءى ل وهــالوس الخدمــة الكنســية التــي الفلكلــور الــذي ورثــوه عــن آبــائهم وأجــدادهم،
 ال يجـــدون مـــا يجـــذبون الســـريان إليهـــا ســـوى البهرجـــة وتحويـــل هـــذه  القـــرءانفـــي  الســـريان

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P306. 
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~ ٢٩٣ ~ 

 

ِعليـــة الســـريان يـــذهبون فـــي الويـــك إنـــد يغنونهـــا فيهـــا، ف واحتفـــاالت حفـــالت النصـــوص إلـــى
مـــن عمـــوم فيمـــا يـــذهب مـــن يـــذهب ، لغربيـــةوبـــرا ارؤيـــة عـــروض األو لســـماع الســـيمفونيات 

  .من النصوص السريانيةن معناها عرفو ال يأغنيات لسماع القبيلة 

  كذاب السريان لآلية الخامسة من سورة: العلق:وهذه هي قراءة 

وفهمت على أنهـا تعنـي: ال خطًأ بالعربية، ت أر التي قُ �����������������ddddتبدأ اآلية السادسة بـ : "
No،  ،وكلها تعني في السريانية:وقد تكررت في السورة ثالث مرات  والتـي  ، ُكال
 Notأو بمعنى: مطلقـًا  ،Everything شيء كلّ : بمعنىفهمها حسب السياق مكن ي

at all،  ،السريانية تتعلـق بقولـه: ويقابلها: كليًا العربيـة، وفي هذه اآلية، فإن: ُكال�����`�`�`�`

b�ab�ab�ab�a����  ،علم اإلنسـان مـا لـم يعلـم"ومن َثم تكون اآلية الخامسة هكذا: في اآلية السابقة 
  .)١("What he did not know at all "مطلقاً 

ألنــه ، و ضــعيف فــي العربيــةا أخبرنــاك، وكمــا البــد قــد تيقنــت اآلن، مــوكــذاب الســريان، ك
وكــل مــا يدركــه مــن ، فهــم المعــاني وتــذوق البيــانوالقــدرة علــى البالغــة أعجمــي فهــو يفتقــد 

تراءى له تأو تلك، اآلية في هذه  هو صورة كلمة ة البيان،و ذر رأس البالغة و  ، وهوالقرءان
  ، ثم يعيش في أوهام أن هذه هي تلك.من اآليةفيقطعها سريانية،  كلمة هالوسفيها 

تشــدو مــن فوضــاع ســمعه،  بصــره اخــتلط اء، وقــددخــل روضــة غنــ فهــو فــي ذلــك كالــذي
   عليه من نهيق الحمار.اعتاد و  ويعرفه يعيشهما إال حوله البالبل، وهو ال يسمع 

بعض آيـات سـورة  بدايةفي  ��������ddddهالوسه السريانية على أن: فقد بنى كذاب السريان 
لســريان مــن النــوع خاطــب اي، كعادتــه، ثــم هــو أو النفــي، ،، فهمــت خطــًأ بمعنــى: الالعلــق

  .يسقط المستوى الصوتي للقرآنبعد أن ، وكأنها لم ترد إال في هذه السورة الحصاوي

                                                           

1  ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P307. 
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~ ٢٩٤ ~ 

 

فــرد لهــا أو ، )١(ثالثــًا وثالثـين مــرة، كلهــا فــي الســور المكيــة القــرءانفــي  تكــررت ������������ddddو:
فـي رسـائل هم، وألفـوا مصـنفاتأبوابـًا فـي  ،والقـراءات القـرءانعلـوم أئمـة و والنحـو، أئمة اللغـة 
  .وقف عليها واالبتداء بهاالحكم في ، و معانيهاأنواعها و 

فــي القــرن وهــو مــن أئمــة اللغــة والقــراءات، يقــول اإلمــام مكــي بــن أبــي طالــب القيســي، 
  :القرءانالوقف على كال وبلى في في رسالته: الرابع الهجري، 

"����dddd���� ومعناهــا الـرد واإلنكــار لمـا تقــدم تجـري علـى ثالثــة معـان، تكــون بمعنـى: ال ،
 ��������dddd... وتكـون:  وال تستعمل بهذا المعنـى إإال فـي الوقـف عليهـا ... قبلها من الكالم

، فتكـون فـي موضـع المصـدر ... وال تسـتعمل حقًا، فيبتـدأ بهـا لتأكيـد مـا بعـدهابمعنى: 
ــث: أن تكــون بمعنــى: أَال  بهــذا المعنــى إال إذا ابتــديء بهــا لتأكيــد مــا بعــدها ، ... والثال

وال تستعمل أيضـًا علـى هـذا المعنـى إال فـي االبتـداء بهـا فيؤتى بها الستفتاح الكالم ... 
   .)٢(نيين فيها في االبتداء، أعني: حقًا وأال"وقد يجتمع جواز المع ...

، القــرءانفــي العربيــة، وفــي  ��������dddd :لـــ معــانواحــد مــن ثالثــة النفي أو: ال، كمــا تــرى، فـــ
مثــل و الــردع والزجــر، أيســتحق الــرد واإلنكــار،  وال تكــون بمعنــى: ال إال إذا كــان مــا قبلهــا

  قوله تعالى، في سورة الهمزة:

����[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W�������������̀_� �̂]�\�̀_� �̂]�\�̀_� �̂]�\�̀_� �̂]�\������������aaaa����  :٣- ١(الهمزة.(  

  مزة سيخلده.مزة اللُ هُ الذي يجمعه المال القبلها، وهو أن  فهي هنا لنفي ما  

ذكــره ابــن ، ولكــن بينهمــا فــرق دقيــق فــي المعنــى، يتشــابهان فــي النفــي، و: ال ��������ddddو: 
  ، وهو أن:الكسائي نقًال عن اإلمامنظور في لسان العرب، م

  .)٣("غيره وجب شيئاً شيئًا وتتنفي َكال : ووحسب، تنفي  ال"
                                                           

  .٦١٩ص، الكريم القرءان !لفاظ المفھرس المعجم)  ١
، تحقيق: دكتور حسين نصار، ٥٢-٥١، صالقرءانالوقف على كال وبلى في  ) اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي: ٢

  م. ٢٠٠٣ه/١٤٢٣قاهرة، لالدينية، الطبعة األولى، امكتبة الثقافة 
  .٢٣١، ص١٥) لسان العرب، ج٣
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~ ٢٩٥ ~ 

 

: هــل كــذاب الســريان يحســـن العربيــة، وكانــت اإلجابــة: ال، فهــذا يعنــي أنـــه ســألتَ فــإذا 
، فهـذا يعنـي  أنـه ال يحسـن العربيـة، ضعيف في العربيـة وفقـط، أمـا إذا كانـت اإلجابـة: كـال

  والفبركة. والتدليس ولكنه يجيد الكذب

اإلثبـــات والتأكيـــد لمـــا  : حقـــًا أو نعـــم، أي:بمعنـــى، أن تكـــون ��������ddddوالمعنـــى الثـــاني لــــ: 
ويمتنـــع أن تكـــون نافيـــة لمـــا قبلهـــا إذا كـــان معنـــاه صـــحيحًا ال يقبـــل بعـــدها، ولـــيس النفـــي، 
   :في سورة المطففين النفي، مثل قوله تعالى

����À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÆ�Å�Ä�Ã�Â�Á���������E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A�E�D�C�B�A

G�FG�FG�FG�F����  :٧-٤(المطففين.(  

مـــا بعـــدها، وهـــو أن كتـــاب معناهـــا: حقـــًا أو: نعـــم، أي: إثبـــات وتأكيـــد  هنـــا ��������ddddفــــ: 
وهــو قيــام النــاس لمــا قبلهــا، أو النفــي  ،يمتنــع أن تكــون بمعنــى: ال الفجــار لفــي ســجين، و

  .ورسالة اإلسالم القرءان عقيدةلب صُ هو إذ لرب العالمين، 

  :فجرسورة المثل قوله تعالى، في  التي لالستفتاح، بمعنى: أَال  ��������ddddوقد تكون: 

����¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ� �́³¹� �̧¶�µ�   ).٢١(الفجر:  ����³́�

  تعالى:قوله فستجد اآلية الخامسة في سورة: العلق، فاآلن إذا جئت إلى 

����b�a�`�_�~b�a�`�_�~b�a�`�_�~b�a�`�_�~����  

، ولــذا يخبــر عــن أن معرفــة اإلنســان وعلمــه هبــة مــن اهللا عــز وجــلوهــو معنــى صــحيح 
 فينأو ال ،بمعنى: ال ��������g�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�d: بداية اآلية السادسةفي  ��������ddddون: يمتنع أن تك

تكـــون بمعنـــى: االســـتفتاح أو ، ويتعـــين أن عجمـــي، كمـــا فهـــم كـــذاب الســـريان األلمـــا قبلهـــا
  ، أي: حقًا إن اإلنسان ليطغى.اإلثبات لما بعدها

  آلية السادسة:ي الهالوس التي تراءت لكذاب السريان في اوهذا ه
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~ ٢٩٦ ~ 

 

فهـو ، فـي هـذا الجـذرشـيء عربـي فإنـه ال يوجـد  ���������LLLLباستثناء حرف الغـين فـي: "
ــر  ــي العربيــة، غي ــة الحديثــةمــألوف ف هــو قطعــًا بســبب القــراءة  واســتخدامه فــي العربي

د ل وَ ، الذي تَ : ضاعالجذر واألصل العربي هو في الحقيقةية، القرءان الخاطئة لهذه الكلمة
واضـحًا تجعـل فـي: ضـاع، ، والعـين العربيـة ضالسـريانية إلـى:  ܛܛܛܛ: في العربية بتحويل
 مـن الجـذر هـو، : طعـىللكلمـة وأن النطـق األصـلي، لـزوم لهـاال  ���������LLLLأن النقطة في: 

 ،Lexicon Syriacum فــي معجــم الســريانيةو  ... طعــا اآلرامــي الســرياني:
... وبعــد أن صــار  العربيــة = ضــاع Erravit معناهــا: :لكــارل بروكلمــان، أن

معناهــا ن فــإ، مســتعارة مــن: ،القــرءان، وكــل مشــتقاتها فــي ���������LLLLواضــحًا أن: 
، وعلـى وهـو: نسـي، معانيهـا التـي نقلهـا منـاأحـد  يمكـن أن نجـده فـي المناسب للسياق

 "اإلنسان ينسى"بل تقول: ، Man is rebeliousاآلية ال تقول: اإلنسان متمرد ذلك ف
Man forgets")١(.   

بـــدًال مـــن أن ف ،ومـــا قرأتـــه لكـــذاب الســـريان، كمـــا تـــرى، مـــزيج مـــن الهـــالوس واألكاذيـــب
وهــو مــن عالمــات قصــورها ، حرفــي الغــين والضــادافتقــاد الســريانية يــنكس رأســه خزيــًا مــن 
 القـرءانله الُذهان العقلي والنفسي الذي يصيب السريان أمام  صوروضآلتها أمام العربية، 

ا: مـتحولت به، عينًا وطاًءافي السريانية ن اتضاد الضائعغين والالفيها  له تهالوس، تراء
����LLLL�����  ـثـم  التـي ال وجـود لهـا فـي العربيـة، ا: طعـالتي ال وجود لها فـي السـريانية إلـى مرم 

   هالوسه بمجموعة من األكاذيب.

مثلـه يخاطبهم بهالوسه وأكاذيبه هـم جميعـًا ن من أ، وهو يعول على زعم الكذاب :فأوالً 
ال وجـود لهـا فـي العربيـة، ، القـرءانوما اشـتق منهـا فـي  ،���������LLLLأن:  من الطراز السرياني،

وهـو معنـى ينقضـه ، وأن معناها: نسي أو ضـاع، السريانية ܛܥܐ اطعمستعارة من: وأنها 
   :، في سورة الحاقةمثل قوله تعالى، القرءاناألخرى من  هامواضع

����V�U�T�S�R�Q�P�OV�U�T�S�R�Q�P�OV�U�T�S�R�Q�P�OV�U�T�S�R�Q�P�O����  :١١(الحاقة(  
                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P307, 311. 
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~ ٢٩٧ ~ 

 

  وقوله تعالى على لسان موسى وهارون عن فرعون، في سورة طه:

����¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢¦�¥�¤�£�¢����«�ª�©� �̈§«�ª�©� �̈§«�ª�©� �̈§«�ª�©�  ).٤٥(طه:  ����§̈�

  ، في سورة النساء:وقوله تعالى

����m�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�hm�l�k�j�i�h����  :٧٦(النساء.( 

وٕاذا كـان ، �����QQQQبأنـه: ينسى ليوصـف الماء هل ة كذاب السريان وهالوسه، كر على فبْ ف
وهـل كـان مـا يخافـه موسـى إذًا،  فكيف يكـون الحمـل عليـه، وال وجود له معناها أنه: ضاع

علــم أحــد قومــًا، كفــروا أو وهــل أن ينســى أو يضــيع،  فرعــونوهــارون عليهمــا الســالم مــن 
  أو ضائع؟! آمنوا، يقاتلون من أجل ناسٍ 

الــذي حجبــه كــذاب الســريان بأكاذيبــه العربيــة،  ���������LLLLفإليــك تفســير اآليــات مــن معنــى: 
  يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:وهالوسه، 

وهـو مجـاوزة الحـد فـي طغى: الطـاء والغـين والحـرف المعتـل أصـل صـحيح منقـاس، "
  .)١(وطغى السيل إذا جاء بماء كثير، وطغى البحر: هاجت أمواجه" ... العصيان

فــ: وكل شيء تجاوز حدوده فقد طغـى، فالطغيان هو مجاوزة الحد أو العلو بغير حق، 
����R�QR�QR�QR�Q���� إذا كــان نهــرًا، وهاجــت أمواجــه إذا كــان بحــرًا، ومــا  أي: تجــاوز حــدوده ومجــراه

، ولـــيس أن ينســـى أو ويتجبـــر علـــيهميجـــاوز حـــده خافـــه موســـى وهـــارون مـــن فرعـــون أن 
 وعـال علـيهم النـاسظلـم شـريعة اإللـه و تجـاوز مـن ، والـذين كفـروا يقـاتلون فـي سـبيل يضيع

  .بغير حق

 ظالمًا، ويكون ليتجاوز حدهمعناها: حقًا إن اإلنسان ، ��������g�f�e�dg�f�e�dg�f�e�dg�f�e�d وقوله تعالى:
  .بعصيان اهللا عز وجل

                                                           

  .٤١٢، ص٣ج) معجم مقاييس اللغة،  ١
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~ ٢٩٨ ~ 

 

ـــة، ككـــذاب الســـريان، ثانيـــًا: و  بـــل هـــو أيضـــًا مـــا علمـــَت، لـــيس فقـــط ضـــعيفًا فـــي العربي
، ليطــابق بينهــا وتحريــف كلمــات هــذه وتلــكوال يجيــد ســوى الفبركــة ضــعيف فــي الســريانية، 

  .وبين هالوسه

يجهل معاجم السريانية القديمـة جهـًال تامـًا وال يمكنـه التعامـل معهـا،  أنهفلعلك الحظت 
ســـوى ثالثـــة  ، وال يســـتخدم منهـــا فـــي كتابـــهالحديثـــة معـــاجم الســـريانيةســـوى ال يعـــرف  وأنـــه

الـذي  ،Thesaurus Syriacus: : مكنز اللغة السريانية لبـاين سـميثهيمعاجم حصرًا، 
: دليــل الــراغبين فــي لغــة معجــم المطــران منــاو  أواخــر القــرن التاســع عشــر، فــي لنــدن طبــع

: والطبعــة الثانيــة مــن معجــم بروكلمــانم، ١٩٠٠الــذي طبــع فــي الموصــل ســنة  ،اآلراميــين
Lexicon Syriacum،  م.١٩٢٨الذي طبع في ألمانيا سنة   

ال يعـــرف عـــن الِبشـــيطا، نـــص الســـريانية ، فهـــو جهلـــه بمعـــاجم الســـريانية القديمـــة ومـــع
، وال االستشــهاد بهــا، تعلــم ذلــك مــن أنــه طــوال كتابــه وال يســتطيع قراءتهــاالمقــدس، شــيئًا، 

نصـوص مقتبسـة مـن الِبشـيطا، ومـع ذلـك لـم يـورد  القـرءانأن ويصـيح هالوس التتراءى له 
  في كتابه كله عبارة واحدة من الِبشيطا تكون دليًال على هالوسه ولو زورًا.

 ، اضــطر كــذاب الســريان إلــىالقديمــة جهلــه بمعــاجم الســريانيةولضــعفه فــي الســريانية، و 
  معاجم القديمة.هذه الكان يغنيه عنها الرجوع إلى  ، فبركةً الفبركة في معجم بروكلمان

فــي معجــم بروكلمــان،  ܛܥــܐطع��ا  فقــد ذكــر الكــذاب فــي عبارتــه التــي نقلناهــا لــك، أن:
ليوهم من ، ضاع العربي، ثم الفعل: الالتينية، ووضع أمامها عالمة: = Erravitمعناها: 

  = ضاع. Erravit هكذا في معجم بروكلمان:ها يقرأ أن

مقابلهـا العربـي، ، ويورد أمام بعض الكلمات السـريانية ومعجم بروكلمان سرياني التيني
   .)١(ضاع وال غيرها ، 5ةعربيكلمة  أي ܛܥܐولكنه لم يورد في الجذر: 

                                                           

1 ) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, P282. 
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كـان مرجعـه مـن معانيهـا: نسـي،  ܛܥـܐيسـتدل علـى أن: كذاب السـريان أن وحين أراد 
دليـل الـراغبين ، كمـا تعلـم مـن عنوانـه: معجم المطران منا، الذي وضعه المطران للمبتـدئين

  .في لغة اآلراميين

زعم أنــه خبيـر فــي السـريانية، وهــو ال يســتطيع قـراءة نصــها المقــدس، يــفتامـل هــذا الـذي 
  !االبتدائية ضع لتالميذ المدارسوال يعرف من معاجمها سوى ما وُ 

لمــــا احتــــاج إلــــى الفبركــــة فــــي معجــــم ولــــو كــــان كــــذاب الســــريان ضــــليعًا مــــن الســــريانية 
ـــاإلـــى الرجـــوع بروكلمـــان، وال  علـــى تحســـين  ميســـاعدهمـــا الســـريان  بـــة، فـــإلى كذمعجـــم من
  .مستوى الفبركة

  أن: ،العاشر القرن في وضعه الذي بهلول بار معجم في

  .)١(ضل، نسي" ،: تاهܛܥܐܛܥܐܛܥܐܛܥܐ "

ضـل، ، فهـاك هـي بمعنـى: ܛܥܐ الِبشيطا: طعـاهي نفسها المعاني التي تستخدم فيها و 
  على لسان القديس بولس، من رسالته الثانية إلى تيموثاوس:في عبارة 

ܡ" ܡܳܘܐ݂ܕܳ ܡܳܘܐ݂ܕܳ ܡܳܘܐ݂ܕܳ   ܳܘܐ݂ܕܳ
ܳ

M 
ܳ

M 
ܳ

M 
ܳ

M ܐ ܛܳܥܐܛܳܥܐܛܳܥܐܛܳܥܐ ܐܰܐ݈ܢ݁ܬ݂ܬܳ ܐܰܐ݈ܢ݁ܬ݂ܬܳ ܐܰܐ݈ܢ݁ܬ݂ܬܳ ܝܢ ܰܐ݈ܢ݁ܬ݂ܬܳ ܝܢ݁ܕܶ ܝܢ݁ܕܶ ܝܢ݁ܕܶ ݂ܬ  ܛܳܥ݂ܬ ܛܳܥ݂ܬ ܛܳܥ݂ܬ ܛܳܥ݂ܬ  ݁ܕܶ
ܰ
݂ܬ ܘܶܥ݂ܒܪ
ܰ
݂ܬ ܘܶܥ݂ܒܪ
ܰ
݂ܬ ܘܶܥ݂ܒܪ
ܰ
ܳܢܐ ܰܥܠܰܥܠܰܥܠܰܥܠ ܘܶܥ݂ܒܪ ܘܩ݁ܕܳ ܳܢܐ݁ܦܽ ܘܩ݁ܕܳ ܳܢܐ݁ܦܽ ܘܩ݁ܕܳ ܳܢܐ݁ܦܽ ܘܩ݁ܕܳ   .)٢("܀܀܀܀ ݁ܦܽ

  وترجمتها الرسمية: 

  .)٣("التَعدي ِفي َفَحَصَلتْ  ُأْغِوَيتْ  اْلَمْرَأةَ  لِكن  ُيْغَو، َلمْ  َوآَدمُ "

  في النص العربي. ُيْغوَ  في الِبشيطا، هي: ܛܳܥܐܛܳܥܐܛܳܥܐܛܳܥܐو: طعا 

  لبي:يوهاك هي بمعنى: ينسى، على لسان القديس بولس، في رسالته إلى أهل ف

  ܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝܰܢ݂ܦܫܝ ܰܥܠܰܥܠܰܥܠܰܥܠ ܶܐܳܢܐܶܐܳܢܐܶܐܳܢܐܶܐܳܢܐ ܰܐܰܚܝܰܐܰܚܝܰܐܰܚܝܰܐܰܚܝ"
ܳ

M 
ܳ

M 
ܳ

M 
ܳ

M ܶܢܐ
ܳ
ܶܢܐܪ
ܳ
ܶܢܐܪ
ܳ
ܶܢܐܪ
ܳ
݂ܬ  ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ ܪ ܐ݂ܕܪ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰ ܐ݂ܕܪ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰ ܐ݂ܕܪ݂ܟܶ ݂ܬ ݁ܕܰ ܐ݂ܕܪ݂ܟܶ ܐ ݁ܕܰ ܐܚ݂ܕܳ ܐܚ݂ܕܳ ܐܚ݂ܕܳ ܝܢ ܚ݂ܕܳ ܝܢ݁ܕܶ ܝܢ݁ܕܶ ܝܢ݁ܕܶ ܥ ݁ܕܶ ܥܳܝـ݂ܕܰ ܥܳܝـ݂ܕܰ ܥܳܝـ݂ܕܰ ܪܝ ݈ܐܳܢـܐ݈ܐܳܢـܐ݈ܐܳܢـܐ݈ܐܳܢـܐ ܳܝـ݂ܕܰ ܣـ݁ܬܰ ݂ܕ݂ܒܶ ܪܝ݁ܕܰ ܣـ݁ܬܰ ݂ܕ݂ܒܶ ܪܝ݁ܕܰ ܣـ݁ܬܰ ݂ܕ݂ܒܶ ܪܝ݁ܕܰ ܣـ݁ܬܰ ݂ܕ݂ܒܶ  ݁ܕܰ

ܰܡܝ ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ ܳܛܶܥܐܳܛܶܥܐܳܛܶܥܐܳܛܶܥܐ ܩ݂ܕܳ
ܰ
ܰܡܝܘܠ ܩ݂ܕܳ
ܰ
ܰܡܝܘܠ ܩ݂ܕܳ
ܰ
ܰܡܝܘܠ ܩ݂ܕܳ
ܰ
ܘܰܫܛ ܘܠ ܘܰܫܛܶܡܫ݁ܬܰ ܘܰܫܛܶܡܫ݁ܬܰ ܘܰܫܛܶܡܫ݁ܬܰ   .)١("܀܀܀܀ ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ݈ܐܳܢܐ ܶܡܫ݁ܬܰ

                                                           

1 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.I, P813. 
2 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ    
http://dukhrana.com.  

  .١٤: ٢تيموثاوس الثانية:  ) ٣
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  وترجمتها:

 َأَنـا ِإذْ  ،َواِحـًدا َشـْيًئا َأْفَعـلُ  َولِكنـي ،َأْدَرْكتُ  َقدْ  َأني َنْفِسي َأْحِسبُ  َلْستُ  َأَنا اِإلْخَوُة، َأيَها"
  .)٢("ُقدامُ  ُهوَ  َما ِإَلى َوَأْمَتد  َورَاءُ  ُهوَ  َما َأْنَسى

  في الترجمة العربية.َأْنَسى في الِبشيطا هي: ܛܥܐ ܛܥܐ ܛܥܐ ܛܥܐ     و:

 السـريانية ، والتلفيـق بـين معـاجمكـذاب السـريان نفسـه فـي الفبركـة يضـنيُ فكما تـرى، مـا 
ولكنــه ال  وفــي الِبشــيطا، ،معاجمهــا القديمــةفــي إليــه، موجــود مــن أجــل الوصــول ، الحديثــة

  وخبراته في التدليس والتحريف.ضعيف في السريانية، وكل مهاراته عرفه، ألنه ي

  آلية السابعة:ل كذاب السريانقراءة وهذه هي 

ولكــن الفعــل:  ... صــوابًا مــن الســياق هــمفُ  ���������jjjjفــي نهايــة الفعــل:  ضــمير الغائــب"
����kkkk����  :نفســه ســيدَ يــرى نفســه لــيس معنــاه Considers himself his own 

master األحـــرى أن يكـــون معنـــاه، كمـــا اقتـــرح بـــل ، بـــلBell صـــار غنيـــًا :Has 
become rich، حقــًا اإلنســان ينســى ": ن السادســة والســابعةياآليتــقــراءة ومــن َثــم ف

  .)٣(عندما يرى أنه قد صار غنياً"

ــــرات الكلمــــات ال يفقــــه مــــن  وكــــذاب الســــريان ومعانيهــــا  القريــــب ســــوى ســــطحهاوالتعبي
 �����kkkkفي معنى:  فما قاله بمعانيها العميقة ومراميها،األعجمي وال يحيط عقله  الدارجة،

اختيـــاره لهـــذا المعنـــى فـــي ، غيـــر أن ، إذ حيـــازة المـــال أو الثـــراء مـــن معانيهـــاصـــحيح لغويـــاً 
فلـيس كــل ذاكـر،  ، ولسـانه لــهطـائع إذ كـم مـن غنــي وهـو هللا عـز وجــل ،ســقيم قراءتـه لآليـة

  طاغية وال ناسيًا.موسر 

                                                                                                                                                         

1 (  ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ   ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ  
http://dukhrana.com. 
 

  .١٣: ٣فيلبي: )  ٢
3 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P312. 
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تــرك الــرزق، الفقــر و نــى المــالي، لكانــت دعــوة إلــى نــى فــي اآليــة بمعنــى الغِ الغِ  ولــو كــان
، وأمــرهم أن يمشــوا فــي خبــر عبــاده فــي كتابــه أنــه جعــل األرض لهــم ذلــوالً أواهللا عــز وجــل 

  :مناكبها طلبًا للرزق وسعيًا إلى سعته

����c�b�a��̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tc�b�a��̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tc�b�a��̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�Tc�b�a��̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T����  

  ).١٥(الملك: 

ســعي اإلنســان إلــى ســعة الــرزق، وتحصــيله  أن ��b�ab�ab�ab�aمــن ختــام اآليــة: درك وتــ 
ؤمن يـشـريطة أن هو مما أباحه اهللا عز وجـل، بـل وحضـه عليـه،  ،للمال، وأن يصير غنياً 

بهذا  يقوم بضبط وجوه اكتسابه للمال ووجوه إنفاقهفالنشور،  وجل ، ويوقن أنه إليه عزباهللا
  اإليمان وهذا اإليقان.

  في سورة العلق. ��������kkkkوهو ما تفهم منه معنى: 

  في معجم مقاييس اللغة أن:

، أحــدها يــدل علــى الكفايــة، غنــى: الغــين والنــون والحــرف المعتــل أصــالن صــحيحان"
  .)١(والثاني صوت"

  وفي لسان العرب:

 فـي أحـد إلـى يحتـاج ال الـذي هـو: األثيـر ابن قال الغني،: وجل عز اهللا أسماء في "
...  غيره فيه تعالى اهللا يشارك وال المطلق، الغنى هو وهذا إليه، محتاج أحد وكل شيء
  :التميمي حبناء بن المغيرة قال ،بعض عن بعضهم استغنى أي :وتغانوا

  .)٢("تغانيا أشد متنا إذا ونحن     هحياتَ  أخيه عن غني كالنا

                                                           

  .٣٩٧، ص٤معجم مقاييس اللغة، ج ١)
  .١٣٧، ١٣٥، ص١٥) لسان العرب، ج ٢

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٠٢ ~ 

 

ال يحتـاج معـه إلـى مـا ن يحوز اإلنسان واالستغناء أالحاجة،  وعدم االكتفاء هونى فالغِ 
، ��������h�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�dh�g�f�e�d������������l�k�j�il�k�j�il�k�j�il�k�j�iوقولـه تعـالى: مـاًال وثـروة، أو قـوة وسـلطانًا، غيره، 

أعمـاه مـا حـازه بـل إذا ليس معناه أن اإلنسان يجاوز حده إذا حاز ماًال أو قوة أو سـلطانًا، 
   النشور. عز وجل نه إليهأوغافًال عن في غير حاجه إليه، و ، عن اإللهمكتفيًا رأى نفسه ف

كـــان هـــذا هـــو تفســـير كـــذاب  ،�����kkkkوبنـــاءَا علـــى فهمـــه األعجمـــى المحـــدود لمعنـــى: 
   :������p�o�n�mp�o�n�mp�o�n�mp�o�n�mالسريان لآلية الثامنة: 

غيـر  بطريقة أخرى �����Verbal Noun :����pppp االسم الفعلي تفسير َثمة حاجة إلى"
فـإن هـذا الرجـوع لإلنسـان أدرك المرء الفهم الجديد،  فإذا، كرب المعنى العام: الرجوع إلى

الذي صـار غنيـًا، يجـب أن يفهـم علـى أنـه رجـوع إلـى استحضـار اإللـه الـذي نسـيه إلـى 
تتسـق مـع موضـوع  درجة أن تـرك الصـالة، وبالتـالي فاآليـات مـن السادسـة إلـى الثامنـة

، غنيــاً  صــار قــد أنــه يــرى عنــدما ،ينســى اإلنســان حقــاً " وتكــون قراءتهــا هكــذا:الســورة، 
   .)١("That to be returned unto your lord "إلى ربك ارجعف

ومــن ، جديــدات فهمــه لآليــ أن حصــاويلطــراز الالســريان مــن ا زعم أمــامأنــه يــ بــه أوالً نفت
بمــا تــذكيره و  ،النســيانأن مــن طبائعــه بــ وصــف اإلنســانبينمــا قراءتــه الســريانية لهــا، ثمــار 
كمـا فـي ، القـرءانشـائع فـي وجـل،  الذكرى، والعودة إلـى اهللا عـزب، ووصف المؤمنين ينساه

  قوله تعالى، في سورة األعراف:

����ed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�yed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y����   
  ).٢٠١(األعراف: 

  وفي سورة الكهف:

����q�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�jq�p�o�n�m�l�k�j������������z�y�x�w�v�u�t�s�rz�y�x�w�v�u�t�s�rz�y�x�w�v�u�t�s�rz�y�x�w�v�u�t�s�r��������  

 ).٢٤- ٢٣(الكهف: 
                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P312-313. 
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~ ٣٠٣ ~ 

 

، ومــع ذلــك عــالم لغويــاتأنــه أنــه يــزعم لهــذا النــوع الحصــاوي مــن الســريان وتنبــه ثانيــًا 
هــذا التحويــل أن يعــرفهم بدليلــه علــى دون ، إلــى فعــل فــي اآليــة مــن اســم  ���������ppppحــول: 

  ، فهي هكذا كما تراءت له في هالوسه وفقط.للصياغة

 هـو السـريان كـذاب قالـه ما وبأن، العلق سورة في بمعناها ويعرفك ���������ppppويفسر لك: 
  :تعالى قوله، السريان تكوين في تسري التي التحريف جرثومة من

����n�m�l�k�j�i�hn�m�l�k�j�i�hn�m�l�k�j�i�hn�m�l�k�j�i�h����oooo����  :١٠٥(المائدة.(  

وهـي صـيغة للتفضـيل أو ، مـن الفعـل: رجـع علـى وزن: ُفعلـىمصدر اسمي  ���������pppp:فـ
ووصــف ة مــقياللاســم فهــي  ولــذاالرجــوع المطلــق،  :األكبــر، أوالرجــوع معناهــا: و اإلطــالق، 

، وتعريــف إلــى اهللا عــز وجــل ليحاســبهم ايرجعــون فيهــالنــاس جميعــًا ألن ، والنشــور بعــثلل
  يرى نفسه استغنى.أن  من ما يمنعه أن يطغى، وما يعصمهاإلنسان بهذا هو 

  كـذاب السـريانخصـص لقراءتـه الحصـاوية لآليـات التاليـة، وبعد اآلية الثامنة، وتمهيـدًا 
  يقول فيها: ،�����rrrr، التي في أول: "أ"للهمزة:  البتكار أصل سريانيفقرة 

التي تقدر ، ألنها الوحيدة اآلرامية السريانيةمن غير مساعدة مشكلة الال يمكن حل "
، التــي فهمــت حتــى اآلن علــى أنهــا a/االســتفهام: أ همــزةعــن نــا معلومــات ئإعطاعلــى 

عبـر ، السـريانية مـن: تطورت في العربيـةأنها  ... فال أحد أدرك حتى اآلنفصيحة 
ــــال ــــي و ...  :إهم ــــة الســــريانيةف ــــز اللغ ــــدمها مكن ــــي يق ــــة الت  ،٤٨ص ،١ج ،القائم
 If::  معنى:تعطي  ، كما نقل عن بار بهلول،فإن وظيفتها الثامنة ،:الستخدام

  .)١("تكون شرطاً  وهو ما يتفق مع ما نقله اللسان عن الكسائي من أن: أو قدإن، 

أصـــلها  ��rrrrزعـــم كـــذاب الســـريان أن همـــزة: ، الفبركـــةالتـــدليس و  فـــي عادتـــهكفـــأوًال: 
نسـب في السـريانية نفسـها، و  فثم حر  ،ܐܘو إلى: أ ولكي يجعلها سريانية حولهاسرياني، 

  ما ليس فيها. معاجمهال
                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P313, 314, 315. 
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وقـــال إن مصـــدره الشـــرطية،  : إنْ ، تســـتخدم فـــي الســـريانية بمعنـــىܐܘ أو فقـــد ذكـــر أن:
ينقــل هــذا وقــال إن المكنــز ، ٤٨ص، ١جهــو مكنــز الســريانية لبــاين ســميث،  لهــذا المعنــى

، ܐܘ أمـام: في المعاني التـي أصالً  إنْ  ـ:لوال وجود ، عجم بار بهلولمعن  ܐܘ المعنى لـ:
  في مكنز باين سميث، وال في معجم بار بهلول!! ال

وسـط ، ܐܘ :أمـامكلمـات عربيـة وجـد تال فهو سرياني التيني، و فأما مكنز باين سميث، 
، كلمتـين سـوى ،في الصـفحة التـي نـص عليهـا كـذاب السـريانالكلمات والعبارات الالتينية، 

  هما:فهاك 

  .)١(: أم، أو"ܐܘܐܘܐܘܐܘ"

و سـرياني ، فهوالمكنز ينقل عنه ، الذي قال إنه المصدر األصليمعجم بار بهلولوأما 
، مف��ردة أو ف��ي ܐܘ المعــاني والكلمــات العربيــة التــي وضــعها أمــام:يــع مجك  فهــاعربــي، 

   :عبارات توضح معناھا

  .)٢(الرب" ، أيهاأيها ،لعل، إما: أو، أم، ܐܘܐܘܐܘܐܘ"

ليسـت نتـائج وعباراتـه،  القـرءانمـن أصـول سـريانية لكلمـات  السـريانكـذاب زعمـه ما يف 
، بل هـي ردوا عليهانتقدوا كتابه و  يصل إليها باألدلة والتحليل اللغوي، كما توهم بعض من
ويـــزور فـــي  القـــرءانف كلمـــات حـــر يُ هـــالوس تتـــراءى لـــه أوًال ويعـــيش فيهـــا، ثـــم مـــن أجلهـــا 

  .والعربية السريانية

إلـــى أداة  ســتفهاممــن اال �����rrrrفــي أول:  الهمــزةى معنـــ كــذاب الســريان فحــر وثانيــًا: 
ورأي اإلمـام الكسـائي ، شـرطاً" تكـون قد ": اإلمام الكسائيقول بعلى ذلك  واستدلشرط، ال

  .)٣(العربية، وليس همزة االستفهام "أو": بخصوص الذي نقله ابن منظور في لسان العرب

                                                           

1 ) Thesaurus Syriacus, Vol. I, P48. 
2 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.1, P47. 

 .٥٥، ص١٤) لسان العرب، ج ٣
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بنـى تفسـيره ، و عربيـة ليست ��rrrr االستفهام في:زعم كذاب السريان أن همزة وثالثًا: 
وهمـــزة االســـتفهام عربيـــة  ،هـــاال وجــود لهـــا ســـوى فيهمـــزة هـــذه ال نأوكـــ، ســـورة العلـــق آليــات

 إن :تــنقض معنــى القــرءانفــي ومواضــعها األخــرى وهــي األصــل فــي االســتفهام،  أصــيلة،
  .اختلقه لها الذي يةالشرط

  امرئ القيس:، فهاك هي في معلقة أما أنها عربية أصيلة

  َيْفَعـِل؟ الـَقـْلبَ  تَـْأُمـِري َمـْهـَمـا وأنـكِ  ••••••••••••َقـــاِتــِلــي  ُحــبــكِ  أن  ِمــنـي أَغـــركِ 

  وفي قول لبيد بن ربيعة:

  القوارعُ  ُتِصْبهُ  لم كريمٍ  وأي  ••••••••••••بالفتى  الدهرُ  أحدثَ  مما أتجزعُ 

الـــذي اختلقـــه لهـــا كـــذاب  تـــنقض معنـــى الشـــرط القـــرءانوأمـــا أن مواضـــعها األخـــرى فـــي 
الفعـل: تقترن همزة االستفهام فـي إحـداهما بو ، متتاليتين ين في آيتينالسريان، فإليك نموذج

  رأيت:

����I�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�AI�H�G�F�E�D�C�B�A�������������P�O�N�M�L�K�J�P�O�N�M�L�K�J�P�O�N�M�L�K�J�P�O�N�M�L�K�J

QQQQ����  :٧٨-٧٧(مريم.(  

لالســــتفهام، ولــــو افترضــــت انهــــا كمــــا تــــرى، ، �����JJJJ وفــــي:، ��������AAAA فــــالهمزة فــــي:
   .ال رابط بين كلماتها وال معنى لها اتعبار  لتكونتبمعنى الشرط 

همــزة  ، يخبــرك بمعــانيالقــرءانثُــم إليــك اإلمــام الزركشــي، فــي كتابــه: البرهــان فــي علــوم 
  :القرءاناالستفهام، واستخدامها في العربية، وفي 

 الباب م أُ  الهمزة ولكون...  وأم وهل، الهمزة،: ثالثة لالستفهام الموضوعة الحروف "
 الشـيخ قـال ... التقرير باستفهام اختصاصها ... ومنها ومعنوية لفظية بأحكام اختصت

 دون بالهمزة كان تعجب، أو إنكار، أو توبيخ، أو تقرير، باالستفهام طلب إن: حيان أبو
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، وصـارت مـن رؤيـة البصـر أو القلـب وٕاذا دخلـت علـى: رأيـت امتنـع أن تكـون...  )١(هل
  .)٢(بمعنى: أخبرني"

قـد تسـتخدم بمعنـى و ، بابـه وُأم فالهمزة ليست فقط أداة استفهام، بل هي أصل االستفهام 
، ولــيس للســؤال عــن المجهــول أو غيــر المعلــوم، التقريــر أو التعجــب أو التــوبيخ أو اإلنكــار

، إال إذا كانـت مـن كـالم الـذات اإللهيـة، اقترنت بالفعل: رأيـت، يكـون المعنـى: أخبرنـيوٕاذا 
     وجل منزه عن االستفهام وطلب الخبر.ألن اهللا عز 

بنـاًءا علـى ، إذ وهو ما تعرف منه تفسير آيـات سـورة العلـق التـي حرفهـا كـذاب السـريان
، لهــا ســرياني أصــل، ومــا اختلقــه مــن �����rrrrنفيــه لمعنــى االســتفهام فــي الهمــزة، فــي أول: 

لآليــات مــن التفســير الجديــد  الســريانكــذاب  ا هــو مــا يســميه، كــان هــذومعنــى الشــرط فيهــا
����u�t�s�ru�t�s�ru�t�s�ru�t�s�r������������y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�v�������������}�|�{�z�}�|�{�z�}�|�{�z�}�|�{�z، وهـي قولـه تعـالى: إلى الرابعة عشرة التاسعة

��~��~��~��~������������¤�£�¢�¡¤�£�¢�¡¤�£�¢�¡¤�£�¢�¡������������©� �̈§�¦�¥©� �̈§�¦�¥©� �̈§�¦�¥©� �̈§�¦�¥������������°� �̄®�¬�«�ª°� �̄®�¬�«�ª°� �̄®�¬�«�ª°� �̄®�¬�«�ª����:  

، If you see يجــب أن تفهــم بمعنــى: إن رأيــتولــى األُ  �����rrrr: ١٠-٩اآليــات: "
عـن الصـالة  لإللـه عبـداً منـع أن يمـن يريـد  إن رأيت": هكذا تينم تكون قراءة اآليومن ثَ 

 عتقدبمعنى: ي تفهم كسؤال نيجب أ الثانية �����rrrr: ١٢-١١اآليات:  ،"... وهو يصلي
To think،  هـل" ، فتكـون اآليتـان هكـذا:"أن": اعلـى أنهـ ����}}}}����يجب أن تقـرأ: ومن َثم 

ــذ أنــه تعتقــد  ــةي أنــهأو ، Right Path علــى الطريــق الصــحيححينئ  "عتقــد أفكــارًا تقي
Pious Thoughts :مثـل اآليـة التاســعة، : ١٤-١٣، اآليــات�rrrr���� يجـب أن تقــرأ: ��������

تفهــم ، ومــن َثــم ����}}}}����يتبعهــا مــرة أخــرى: أن بــدًال مــن: بمعنــى: هــل تعتقــد، ، "إن رأيــت"

                                                           

، تحقيـق: محمـد أبـو ٣٤٨-٣٤٧، ص٢، جالقـرءانالبرهـان فـي علـوم  :الزركشـي اهللا عبـد بـن محمـد الدين بدر) اإلمام  ١
 م.١٩٨٤ه/١٤٠٤القاهرة، الفضل إبراهيم، مكتبة التراث، الطبعة الثالثة، 

 .١٧٨، ص٤ج ،القرءان علوم في البرهان ) ٢
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~ ٣٠٧ ~ 

 

ألــم يعلــم أن اإللــه يــرى كــل ويتــولى بعيــدًا عنــه، إن كنــت تعتقــد أنــه ينكــر اإللــه، هكــذا: "
    .)١(شيء"

دورة ليست سوى تحريـف، يكشـفه لـك ما يقول كذاب السريان إنه قراءة جديدة لآليات، و 
 همـزة االسـتفهام العربيـة، وفـيمعنـى فـي  هزور الـذي  زويـرالتو ، التـي دارهـاالتدليس الطويلـة 

الســــريانية  ܐܘأو  :فــــال همــــزة االســــتفهام العربيــــة أصــــلها: أو، والالســــريانية،  ܐܘ معنــــى:
  .، وركيكة األسلوبظاهرة التلفيق ،وهي بعد ذلك معاٍن متكلفةالشرطية، تعني: إن 

وضــع مفــي ال فــي اآليــات تبــدأ بهمــزة االســتفهام، وهــي���������rrrr: معنــى اآليــاتهــذا هــو و 
 ليست بمعنى السؤال عن غير معلوم، بل بمعنى������������������������u�t�s�ru�t�s�ru�t�s�ru�t�s�r������������y�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vy�x�w�vول: األ

  .واإلنذار لهلفعله، اإلنكار و وتوبيخه  الذي ينهى عبدًا إذا صلى، هذا من التعحب

تقريـــر ثبـــات والاإلبمعنـــى  ����¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤¡�¢�£�¤�������������z}�|�{�~���z}�|�{�~���z}�|�{�~���z}�|�{�~������وفـــي الموضـــع الثـــاني:
، وتوكيــد ومــن ثَــم الزيــادة فــي اإلنكــار علــى مــن ينهــاههــذا العبــد الــذي صــلى وتقــواه، دى لُهــ

   له واستحقاقه للعقاب. الوعيد

�©����وفـــي الموضـــع الثالـــث:  �̈§�¦�¥©� �̈§�¦�¥©� �̈§�¦�¥©� كذبـــه ، إنكـــار معناهـــا كالموضـــع األول �¥�¦�§̈�
  وهو ما تؤكده اآليات التالية.، بالعذاب وسوء العاقبة، ألن اهللا يراه وٕانذاره وتوعدهوتوليه، 

������µقـــراءة كـــذاب الســـريان لآليـــة الخامســـة عشـــرة، قولـــه تعـــالى: ه هـــي وهـــذ �́³�²�±�µ� �́³�²�±�µ� �́³�²�±�µ� �́³�²�±

�̧¶�̧¶�̧¶�̧¶�������:  

ــي: " ــي:  ��������µµµµالفعــل العرب ــًا ال يعن ــى يقين ــبض عل ــاه ،To seizeأخــذ أو ق  ومعن
 To: عاقــب والمقصــود بضــربلطــم وضــرب، هــو:  فــي لســان العــرب، الصــحيح، كمــا

punish، أن  �����¶�¶�¶�¶�����ة: مــلكل نــي علـى الفهــم الخطـأتفســير اآليـة بُ  ومـن جهــة أخـرى
 هــو اآلراميــة الســريانية: مــا يعنيــه هجاؤهــا هنــاو ، Forelockمعناهــا: مقدمــة الــرأس 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P316. 
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 Nassaya ، ينقــل عــن المعجميــين ، ٢٤٣٥، ص٢مكنــز اللغــة الســريانية، جو
ــة:  ــة ، مقــاوم، مخاصــمالســريان أنهــا بالعربي ــالي لآلي ــتج الفهــم الت ــك ين ــى ذل ــاًءا عل وبن

 ,If he does not "stop "المعانـدسنعاقب بشـدة هـذا  إن لم يتوقف"الخامسة عشرة: 

we will severely punish the adversary)١(.   

مــــه فــــي التلفيــــق والتزويــــر فــــي العربيــــة زَ ومــــا قرأتــــه لكــــذاب الســــريان هــــو حزمــــة مــــن حِ 
 وتحريـف، وهيئتهـاها شـكلهـذه وتلـك، عبـر التحـوير فـي  اتمـفيها بـين كل قربيوالسريانية، 

   .معانيها

 فـي وقاحـة يعطـي للكلمـات المعـاني التـي توافـق أكاذيبـه، فقـد زعـم فأوًال: كذاب السـريان
ولكنه  ،ولطم إلى: ضربحول معناها  ثم، يقينًا ال تعني: أخذ أو قبض على ��������µµµµأن: 

بـــ: ضــرب  تفســيرها ألن ،إلــى: عاقــب ، دون دليــل لغــوي،هقفــز منــ لــم يفســر بــه اآليــة، بــل
"سنضــرب بشــدة هــذا  :هكــذا األلوهيــة، إذ ســتكون بمقــام تليــق وال ركيكــة آليــةا قــراءة يجعــل
   .المعاند"

يخبـرك أن ، فـي العربيـة ، وهو معجم لمعاني أصـول الكلمـاتفإليك معجم مقاييس اللغة
، وأن الضــرب واللطــم معنــى مضــاف ســفع: معنــى فــي األصــل هــو باليــد القــبض أو األخــذ

  :إلى هذا المعنى األصلي ومحمول عليه

، واآلخـر تنـاول شـيء ، أحدهما لـون مـن األلـوان"سفع: السين والفاء والعين أصالن
واما األصـل اآلخـر فقـولهم: سـفعت الفـرس، إذا  ... ، فاألول: السفعة، وهي السوادباليد

، ويقال: سفع الطائر ضريبته، أي لطمه، وسفعت رأس أخذت بمقدم رأسه، وهي ناصيته
  .)٢("فالن بالعصا، هذا محمول على األخذ باليد

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P316-318. 
 . ٨٤، ٨٣، ص٣) معجم مقاييس اللغة، ج٢
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وســط التــي علــى هــواه مــن  عبــارةال المــدلس، فقــد قطــع اســتدل بــهلســان العــرب الــذي أمــا 
فـي  : سـفعسـياقها، فهـاك تفسـير ابـن منظـور نفسـه لمعنـىابـن منظـور، وفصـلها عـن  كالم
  :بتر منها كذاب السريان العبارة التي على هواه ، في الصفحة نفسها التياآلية

ــل: " ــه، يســفع ســفعًا: جــذب وأخــذ وقــبض، وفــي التنزي �����µ�µ�µ�µوســفع بناصــيته وِرجل

  .)١(بها"ولنأخذن  ، ناصيته: مقدم رأسه، أي: لنصهرنها�������¶¶¶¶

زعـم المـدلس  فقـدتحريفـه فـي العربيـة، مـع لسـريانية، في ا يحرف كذاب السريانوثانيًا:  
، وهــو، كمــا رأيــت فــي معجــم تعنــي: مقدمــة الــرأس اهمــت خطــًأ، علــى أنهــفُ  �������¶�¶�¶�¶���������أن: 

انتـــزع كلمـــة مـــن معـــاجم الســـريانية، لكـــي ، ثـــم مقـــاييس اللغـــة ولســـان العـــرب، معناهـــا حقـــاً 
 إسـقاط، بعد تلكالقراءة الصحيحة لم أن هذه هي فيمكنه أن يزعهي األخرى،  هايتالعب ب
   .كله كتابه في يفعل كما، للقرآن المحفوظ الصوتي المستوى

 أو، البــدني العــراك بمعنــى مويقــاو  يخاصــم األصــل: فــي معنــاه، ܢــܨܐ افالجــذر: َنَصــ
شـــتبكان وي واحـــد مكـــان فـــي معـــاً  المتخاصـــمان فيهـــا يجتمـــع التـــي الخصـــومة وأ، المشـــاجرة

  وليس الخالف العقائدي وال المعاندة الفكرية. ،لسانالبيتشاتمان باأليدي أو 

وفـــي معاجمهــا القديمـــة، شـــرقية  الوحيـــد فــي معـــاجم الســـريانية الغربيــة، هوهــذا هـــو معنــا
فإذا ذهبت إلى معجم األب لويس كوستاز اليسوعي، وهو سرياني عربي إنجليزي  وغربية،

  فرنسي، ستجد:

To quarrel" تشاجر ،تخاصم :ܢܨܐܢܨܐܢܨܐܢܨܐ " , to struggle")٢(.  

  وفي معجم اللباب لألب جبرائيل القرداحي:

  .)٣(خاصمه وماحكه وشاجره" :ܢܨܐܢܨܐܢܨܐܢܨܐ"

                                                           

  .١٥٨، ص٨) لسان العرب،  ١
2 ) Louis Costaz: Syriaque Francais, Syriac English, سرياني عربي, P210. 

 .١٤٩، ص٢) اللباب، وهو كتاب في اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية، ج ٣
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مــا فعلــه فــي لســان العــرب، فقــد قطــع  مكنــز اللغــة الســريانيةفعــل فــي كــذاب الســريان و 
ـــܐ صـــايامـــة: نَ للكمعنـــى المقاومـــة والخصـــومة  اك فهـــ، ، مـــن وســـط معانيهـــا األخـــرىܢܨܝ

فـي مكنـز السـريانية لبـاين سـميث، ومش�تقاته  ܢܨܐصا الفعل: نَ  المعاني العربية التي أمام:
  :والتالسن العراك بمعنى والخصومة المقاومة هذهأن تعرف منها 

 المهاترة الُملسنة ابة السليطةالصخ ... المرأة المخاصمة  خصومة، منازعة، معالجة"
   .)١(، مشاجرة"... صخب، خصومة، شغب، منازلة مقاوم، مخاصم، معالج ...

فـــات كـــذاب الســـريان أن و مخالفـــة، بمعنـــى ال ܢـــܨܐصـــا : نَ الجـــذر والمعجـــم الـــذي فيـــه
، فقـد ذكـر لـه المطـران مجمـوعتين مـن المعـانيهو معجم المطـران أوجـين منـا، يستدل به، 

   ورتبها هكذا:

  .)٢(ناقض، خالف، ضادد" -٢خاصم، ماحك، شاجر -١ :ܢܨܐܢܨܐܢܨܐܢܨܐ"

 وليسـت أصـل معنـاه،، ܢـܨܐللجـذر: نصـا  حديثـة فالمخالفة والمناقضـة معـاٍن إضـافية

صــايا فــي معجــم بــار ، فهــذا هــو معنــى: نَ ولــذا ال وجــود لهــا فــي معــاجم الســريانية القديمــة
  بهلول:

  .)٣(مخاصمة"، خصومة: : : :     ܢܨܝܐܢܨܝܐܢܨܝܐܢܨܝܐ"

وهـو ، في الموضع الوحيد الذي جاءت فيه في الِبشيطا، ܰܢܳܨܝ َنَصايى: وهو نفسه معن
، عن صفات من يصلح عبارة على لسان القديس بولس، في رسالته األولى إلى تيموثاوس

  :أن يكون أسقفاً 
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1 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II, P2435. 
 .٤٦١قاموس كلداني عربي، ص ) ٢

3 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.2, P1269. 
4 )  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ
http://dukhrana.com. 
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  وهذه ترجمتها الرسمية:

ْبحِ  َطاِمعٍ  َوالَ  َضراٍب، َوالَ  اْلَخْمِر، ُمْدِمنِ  َغْيرَ " َوالَ  ُمَخاِصٍم، َغْيرَ  َحِليًما، َبلْ  اْلَقِبيِح، ِبالر 
 ١("ِلْلَمالِ  ُمِحب(.  

ـــ، �����¶�¶�¶�¶���������: وبنـــاًءا علـــى تحريفـــه لمعنـــى ت قـــراءة كـــذاب الســـريان لآليـــة السادســـة كان
  هكذا:���������º�¹»�º�¹»�º�¹»�º�¹«����عشرة، قوله تعالى: 

 ����ºººº ����، وهاء التأنيث التي فـي نهايـة:هي نصايا ������������¹¹¹¹بالطريقة نفسها، فإن: و "
 Emphaticالتوكيــد الســريانية  لنهايــة ةالصــوتي رجمــة، ليســت ســوى الت�������««««��������و

ending، :المنكـر مخاصـم أثـيم وعلى ذلك تكون اآلية السادسة عشـرة هكـذا""  The 
denying sinful adversary")٢(.  

 بــين هــذه التحريفــات د كــل تحريــف مـن ســابقه، ثــم يلفــقلــوَ يُ وكـذاب الســريان، كمــا تــرى، 
التـــي تنتهـــي بهـــاء  ������������¹¹¹¹أن حـــول: بعـــد ف، ســـوى الهـــالوس التـــي تتـــراءى لـــه، دون أدلـــة

ــܐ ، إلــى: نصــاياالتأنيــث المغلقــة زعــم أن هــاء ، تنتهــي بــاأللف الســريانيةالمــذكرة، و  ،ܢܨܝ
اعتمادًا على االشتباه الصوتي بين ، هي األخرى ألفات سريانية ���������º»�º»�º»�º«����التأنيث في: 

هـدر يتعامـل مـع مسـتوى الرسـم والكتابـة وياأللف وهاء التأنيـث عنـد الوقـف عليهـا، مـع أنـه 
، وفي مستوى الرسـم والكتابـة ال كله القرءاناآليات، هنا وفي  في تفسير المستوى الصوتي

  العربية وال في السريانية. اشتباه بين هاء التأنيث واأللف، ال في

ـــ ـــُث ى:ر معنـــم غي ����»�º»�º»�º»�º�������� ،ـــم ـــة إلـــى المخاصـــمة واإلث أن  دونمـــن الكـــذب والخطيئ
ـــديم ـــه عـــول يُ هـــو إذ  ،برهـــان لغـــويأو تفســـير  يشـــغل نفســـه بتق ـــه كل ـــى عفـــي كتاب أن مـــن ل

، ومـــن ثَـــم ســـتتدفق أكاذيبـــه فـــي ســـريان مـــن النـــوع الحصـــاويهـــم جميعـــًا مثلـــه  هسيســـتقبلون

                                                           

  .٣: ٣: ١) تيموثاوس:  ١
2 )The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P318. 
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التي تصفر فيها الرياح دون عوائق، ودون حاجة إلى حبك هذه األكاذيب وتـدبير رؤوسهم 
  .براهين عليها

  :�½�¾½�¾½�¾½�¾�وهذا هو تحريف كذاب السريان لآلية السابعة عشرة، قوله تعالى: 

يمكـن  �¾¾¾¾����فإن األلف الوسطى في: طبقًا لتقاليد الكتابة في السريانية الشرقية، "
ينـتج الكلمـة  وهـذا الهجـاء، Short aألفـًا قصـيرة فتحة أو رسم في بعض األحيان أن تُ 

 وهـــــو مـــــا يقودنـــــا إلـــــى الجـــــذر: ،Nadyeh/Nadayeh الســـــريانية:
Naddi، أقلـــق :٢٢٩١، ص٢ومعنـــاه األصـــلي، كمـــا فـــي مكنـــز اللغـــة الســـريانية، ج 

Commovit هز ،Concussit ، أفـزعTerrefecit،  والمقصـود هنـا وصـف األوثـان
Idols ، ،ـا الجذر من معانيو أي ما يخافه المرء كأنه إلهأبغـض، مقـت، : في معجـم من

ــس، قــذر، أرعــب، أفــزع ــى الــروح النجســةنج  Unclean ، وهــي كلهــا معــاٍن تقــود إل
Spirit ،ومـــع اكتشـــاف هـــذه األصـــول الســـريانية للكلمـــة، فـــإن اآليـــة  أو األوثـــان ...

      .)١(األنجاس" :نصاً  ،أوثانهفليدع " السابعة عشرة يجب أن تفهم هكذا:

وأنــه يعيــد قــراءة آيــات تنبــه أن كــذاب الســريان يقــدم نفســه علــى أنــه محلــل لغــوي، فــأوًال: 
ويراهــا ، ولكنــه حــين تتــراءى لــه هــالوس كلمــة ســريانيةمــن خــالل التحليــل اللغــوي،  القــرءان

السـريانية سقط أن معنـى الكلمـة يُ و نية، ينسى التحليل اللغوي، آتشبه نطقًا أو كتابة كلمة قر 
يـرمم الشــروخ  ثــمبــل يتنـاقض معـه،  ،ال يتفـق مـع ســياق اآليـة التـي تـراءت لــه وهـو يهلــوس

  .للكلمة ال دليل عليه من اللغة ه إلى معنى آخرقفز منالذي لفقه بال تفسيرفي ال

، ولكي يطابق سريانيةال ܢܕܝܗ: في نطقها تشبه �¾¾¾¾����تراءى له في هالوسه أن:  فقد
التــي جــاء بهــا مــن هالوســه تحمــل والكلمــة الســريانية ، �¾¾¾¾����بينهمــا حــذف األلــف مــن: 
ـــة قـــراءة أو الـــبغض والمقـــت، أو القـــذر والنجاســـة، معنـــى اإلرعـــاب واإلفـــزاع،  فلـــو قـــرأ اآلي

 ،"، أو من يبغضـهم، أو أقـذاره"فليدع من يرعبونه ويفزعونه، لكانت هكذا: سريانية لغوية
إذ اآليـــة  حمقــاء، انٍ معــ، تـــرى كمــا ،ي، بـــل هــوســياقها اتباآليــ اعالقــة لهـــال  انٍ معــ يوهــ

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P318-319. 
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أن يــدعو صــحبه ومــن كــان يغتــر بوجــودهم  ،لكــافر فــي ســاعة الحســاباســتهزاء باخطــاب 
بمــن يفزعونـــه  يــدعو أو يســـتغيث فهــل يوجـــد أحــد فـــي ســاعة حســـاب ،حولــه ونصــرتهم لـــه

   ؟!بأقذاره، أو بمن يبغضهم ويمقتهم، أو ويرعبونه

كــذاب  هــاتركنــتج هـذه القــراءة الحمقــاء لآليـة، يُ  ܢܕܝــܗ  يــهدَ : نَ المعنـى اللغــوي لكلمـةوألن 
  .كلمات ال وجود لها فيهامعاٍن لهي ومعناها، وفسر اآلية بالسريان 

األوثـان تحديـدًا، وهـي ال وجـود لهـا  امقصـودًا بهـ والقـذارة فلماذا يكون اإلرعاب واإلفـزاع
  أو أي شيء آخر يخمنه أي أحد؟في اآلية، فما الذي يمنع أن يكون المقصود الشيطان، 

 الطريقــة بالضــبط آليــات، هــيلفالــذي يســميه كــذاب الســريان تحليــل لغــوي وٕاعــادة قــراءة 
 إلى تصل أن إلى، وتخمن وتعدل وتزيد فتحذف، الباذنجان مع بها تتعامل أن يمكنك التي
  !بن بج ساعة سوى ليس أنه

على أن معنى  وقفزه بين المعاني استقر كذاب السريان في نهاية تحريفه وتلفيقهوثانيًا: 
ــه، نصــًا: األنجــاساآليــة:  ــدع أوثان ــܗ َنَديــهوجعــل دليلــه علــى ذلــك أن:  ،""فلي تعنــي  ܢܕܝ

تعنـي النجاسـة  ܢܕܝـܗفكلمـة: جمهـا، وهو تدليسه الذي تعودته في السـريانية ومعاالنجاسة، 
وهـذا هـو  ولـيس النجاسـة بـالمعنى العقائـدي، ،والشيء المنـتن المادية، أي القذارة والوساخة

  معناها الوحيد في معاجم السريانية القديمة، فهاك هو في معجم بار بهلول:

  .)١(: الشيء القذر الذي تأباه النفس"ܢܕܝܗܢܕܝܗܢܕܝܗܢܕܝܗ    "

  :��������Á�ÀÁ�ÀÁ�ÀÁ�Àتعالى:  العشرة، قولهلآلية الثامنة وهذا هو تحريف كذاب السريان 

ــا: " ــر األلــف الثانيــة، ســتنتج الكلمــة الســريانية: ������������ÁÁÁÁإذا قرأن  مــن غي
Zabnaya، :وهي صفة من  Zabna،  ،وهو ما يعطينا ببساطةأي: الزمن ،

 مؤقــــــــت المعــــــــاني التاليــــــــة:، ١٠٧٩، ص١طبقــــــــًا لمكنــــــــز اللغــــــــة الســــــــريانية، ج
Temporarius،  ٍزائــل أو فـــان Haud Aeternus ، وهــو وصـــف يليـــق باألوثـــان

                                                           

1) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.2, P1217.   
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خطــًأ، وأنــه يجــب أن  أر ُقــ ��������ÀÀÀÀ أن الفعــل:وهنــا يبــدو منطقيــًا الزائلــة، آلهــة المعانــد، 
 He will call upon"ًا/زائالً مؤقتإلهًا فتكون قراءة اآلية هكذا: "سيدع  ،يكون: "سيدع"

a transitory god")١(.  

فتنبه مرة أخرى إلى أنـك أمـام تخمينـات ال عالقـة لهـا بالتحليـل اللغـوي وال دليـل عليهـا، 
ولكنه ال يفسـر وٕالى أن كذاب السريان يأتي بالكلمة السريانية التي تراءت له في هالوسه، 

فقــط مــن أجــل نــى آخــر يســهل عليــه حشــره فــي ســياق اآليــة، يؤلــف منهــا مع بهــا اآليــة، بــل
  .ن العربية وٕادخالها في السريانيةتحريفها وٕاخراجها م

القـراءة السـريانية و لكلمـة عربيـة وال سـريانية تعطـي معنـى األلوهيـة،  فيهافاآلية ال وجود 
وهـــو معنـــى ســـقيم ، ""ســـيدع المـــؤقتين/الزائلينيجـــب أن تكـــون: لهـــا، طبقـــًا لفبركتـــه، كـــان 

اآليـة  اآلية، حتى لو جعلت الزائلين صفة لألوثان أو آلهة المعاند، ألن سياق يتناقض مع
تخبر عن يـوم القيامـة ووقـت الحسـاب، فكيـف سـيدعو هـذا المعانـد آلهتـه الزائلـة وقـد عـاين 

  واإلله الحق هو الذي يحاسبه. الحقيقة

حـديث مـن: اشـتقاق والوقـت،  زمـانالهي نسبة إلى ، و ܙܒܢܝܐنايا بَ زَ و قبله، أ، وبعد ذلك
فـي معجـم المطـران منـا، في مكنز السـريانية، و   فهي موجودة الذي هو الزمن، ،ܙܒܢܐ َزَبنا

، معجـم بــار بهلــولالِبشـيطا، وال فــي فــي للجــذر الـذي اشــتقت منـه، ، وال وجــود لهـا ولكـن ال
  وهذا هو نص ما فيه:فقط،  ܙܒܢܐ االسم: َزَبنا :والذي يوجد فيه

   .)٢("أوان، زمان، حين، وقت :ܙܒܢܐܙܒܢܐܙܒܢܐܙܒܢܐ "

5 ھ�ي و5 ج�ذرھا، وجود في مع�اجم الس�ريانية القديم�ة،  ܙܒܢܝܐلـ: زبنايـا  وٕاذا لم يكن

أقــدم الــذي يســبق وجــذرها فــي معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي،  ������������ÁÁÁÁ هــاك:ف
   :قرنين من الزمانما يقرب من ب عاجم السريانيةم

                                                           

1 )The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P319. 
2 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.I, P674. 
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، عن الشيء، كالناقة تزبن ولدها عن ضـرعها برجلهـا زبن: ... والزْبن: دفع الشيء"
  .)١("صدمتهم إذا الناس تزبن والحرب

  :، في مادة: زبنوفي لسان العرب

 ... بالناقـــة التشـــبيه علـــى، وتـــدفعهم تصـــدمهم أي: ،وحـــرب زبـــون: تـــزبن النـــاس"
َبنية: كل متمرد من الجن واإلنس، والزبنية: الشديد، وكالهمـا مـن الـدفع،  بانيـةوالز والز: 

  قال حسان: ،الذين يزبنون الناس، أي: يدفعونهم

    وخور لدى الحرب في المعمعة ••••••••••••زبانية حول أبياتهم 

  .)٢("وسمي بعض المالئكة بذلك لدفعهم أهل النار إليها

مــا فــي معــاجم الســريانية ومعــاجم العربيــة، لتعــرف أي اللغتــين أغنــى،  فــاآلن قــارن بــين
ـــܐ  زبنايـــا الكلمتـــين:وأي وأكثـــر أصـــالة،  ����أم:  ܙܒܢ ����ÁÁÁÁ����  هـــي التـــي تتوافـــق مـــع ســـياق

 الحصـاوي، وأن النـوع مـن أصـيل سرياني سوى ليس السريان كذاب لكي تتيقن أناآليات، 
 مـــا يفعلـــه كذبـــة الســـريان لـــيس تحلـــيًال لغويـــًا وال قـــراءة وتفســـير، بـــل هـــو تزويـــر وتـــدليس، 

، ويتوهمون أنهم سيرفعون به خسيسة والعربية القرءاندهم التاريخية من قَ سون به عن عُ نف يُ 
  .السريانية

نـه موصـور االشـتقاق المختلفـة في السـريانية،  ومفقودالعربية،  في موجود نبَ فالجذر: زَ 
 موجـودة ��������ÁÁÁÁوال وجود لهـا فـي معـاجم السـريانية، و: موجودة في أقدم معاجم العربية، 

لـم تظهـر سـوى  ܙܒܢـܐ ياابينما: زبن، القرءانفي شعر حسان بن ثابت، أي منذ زمن نزول 
تفسـيرًا واضـحًا تفسـر اآليـة  ������������ÁÁÁÁو: معـاجم السـريانية الحديثـة فـي القـرن العشـرين،  في

لف ودوران، وحيل وتـدليس، وهـالوس ال  ، كما رأيت،، بينما تفسير كذاب السريانمستقيماً 
  .دليل عليها

                                                           

  .١٧٤، ص٢كتاب العين، ج) ١
 .١٩٤، ص١٣) لسان العرب، ج ٢
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 و، هو الدفعفي لغة العرب ن بْ فالز��������ÁÁÁÁ����  هـم مـن يـدفعون، ومـن ثَـم فالتفسـير اللغـوي
صـحبته ومـن كـانوا حولـه،  :، أي�½�¾½�¾½�¾½�¾�، وهـي فـي موقـف الحسـاب:الحرفي لآليـات

����Á�ÀÁ�ÀÁ�ÀÁ�À���� إلى النار.، أي: من يدفعونه   

عشــرة، آخــر آيــات ســورة العلــق، قولــه  تاســعةوهــذا هــو تحريــف كــذاب الســريان لآليــة ال
  :��������Ç�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�ÃÇ�Æ�Å�Ä�Ãتعالى: 

الـذي يعنـي ، :أن العربية استعارت الفعل: سـجد مـن يمكن للمرء أن يفترض"
ـــًا  ـــهMetaphoricalمجازي ـــد اإلل ـــز الســـريانية، : يعب ـــي مكن ـــا ف ـــل العربـــي ، كم والفع
ال يستطيع أن يعبـر عنـه المعنـى  له في هذا السياق معنى خاص، ��������ÇÇÇÇا���� المستعار:

، ٢، ومكنـــز الســـريانية، جالســـريانية فهـــو ترجمـــة لــــ:العربـــي العـــام لـــه، 
: يقـــيم الصـــلوات الســـياق هنـــايعطينـــا المعـــاني التاليـــة، والتـــي تتفـــق مـــع ، ٣٧٢٤ص

Celebrata est liturgiaيتقبــل العشــاء الرباني/القربــان ، Eucharistiam 
accepitمشــتركًا فــي  شــريطة ان يكــون المــرء، ، وهــذا األخيــر هــو المعنــى المنطقــي

قربان القداس، فـي ، ولذا فالمصطلح هنا يشير بال شك إلى االشتراك في العشاء الرباني
أقـم خـدمتك اآلية هكذا: "قراءة ومن َثم تكون  ... العشاء الرباني، أو الصلوات المجمعة

 Perform your divine service "اإللهيـة، واشـترك فـي صـلوات العشـاء الربـاني

and take part in the liturgy of eucharist")١(.  

زويـــر وتـــدليس فـــي العربيــــة ت ســــوى ومـــا يقـــول كـــذاب الســـريان إنــــه قـــراءة لآليـــة، لـــيس
الـــذي يحتـــاج إلـــى وضـــع صـــاحبه فـــي  مـــن الطـــرازهـــالوس و ُذهان ممزوجـــًا بـــوالســـريانية، 

  مصحة لألمراض العقلية.

قبـــل اللغـــة والمعـــاجم والتحليـــل اللغـــوي، هـــل فـــي القـــداس والصـــلوات ، و فأمـــا الهـــالوس
  ܣܓـܕمسـتعارة مـن:  القرءانفي له أن: سجد العربية  ، لكي يتراءىأصالً  سجودالسريانية 
نهـا و وتـاريخ النبـي وسـيرته دَ ، قـداس أو عشـاء ربـانيوصـلواته  اإلسـالموهل في السريانية، 

                                                           

1 ) The Syro-Aramaic Reading of  the Koran, P320, 323. 
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مــــن المستشــــرقين والمــــؤرخين  حصــــىمــــا ال يُ وعــــن ســــيرته  أصــــحاب الســــير، وكتــــب عنــــه
وفـي  فـأين، وفـي كـل لغـات العـالممن كل الملل واألجنـاس، والمحققين في الشرق والغرب، 

يقــيم القداســـات النبـــي عليــه الصــالة والســـالم كــان وجــد هـــذا المختــل عقليــًا أن  أي مصــدر
   ، ويتناول العشاء الرباني؟المسيحية

الساطع  برهانال هو، في اإلنترنت منها يشيعونهما و  كذابهم كاذيبألوتصفيق السريان 
والعـيش فـي  جـد الراحـة فـي مضـغ برسـيم األكاذيـب، الـذي يالنـوع الحصـاويمـن أنهـم  على

تعنــي  القــرءانفــي  ��������ÇÇÇÇأن:  تفســر تصــديقهمطريقــة أخــرى يمكــن أن  يبــأ ، إذاألوهــام
وهــذا العشــاء الربــاني يعتقــد مــن يتناولونــه أنــه جســد المســيح االشــتراك فــي العشــاء الربــاني، 

مـن  ينكر أصًال صلب المسـيح وقتلـه، ويصـم  القرءانريق، بينما لب ودمه الذي أُ الذي صُ 
  ؟!يعتقدون ذلك بالكفر

����o�n�m�l�k�j�io�n�m�l�k�j�io�n�m�l�k�j�io�n�m�l�k�j�i����  :١٥٧(النساء(  

 القــرءانبنـى كــذاب السـريان كتابــه كلـه علــى أن كلمـات فــأوًال: مـا التحريــف والتـدليس، أو 
أو التعـديل فـي  وأنـه يقـوم بإعـادة قراءتهـا وتفسـيرها عبـر تغييـر مواضـع الـنقط،ُقرأت خطًأ، 

لخلــط بــين الفعــل لوال وجــه أو التبــادل بــين الحــروف المتشــابهة الرســم،  الحركــات والمــدود،
ــܪܒالفعــل الســرياني: العربــي: اقتــرب، و  ، رغــم يختلفــان فــي الرســم والنطــق إذ أنهمــا، ܐܬܩ

  .في المعنىتقاربهما 

  ، وبـاءܪܪܪܪ، وراء ܩܩܩܩ، وقـاف ܬܬܬܬ، وتـاء ܐܐܐܐ ألـف" :، يتكـون مـنܐܬܩܪܒفالفعل السـرياني: 
ال اشـــتباه بينهمـــا فـــي الرســـم، ال فـــي  والقـــاف والتـــاءاقتـــرب،  :نطـــق: اتقـــرب، ولـــيسويُ ، "ܒܒܒܒ

  العربية وال في السريانية.

ــܪܒ الفعــل الســرياني: اتقــربوثانيــًا:  لمعنــاه بالصــلوات أو القــداس ومــا  ال عالقــة ܐܬܩ
والــدنو  االقتـرابفمعنـاه يـدور حـول يقـدم فيـه مـن ذبـائح، كمـا زعـم كــذاب السـريان المـدلس، 

  وهذا هو معناه الوحيد في معجم بار بهلول:، المكاني أو الزماني
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  .)١(دنا": ܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒ    "

بمعنـــى  ܐܬܩـــܪܒالفعـــل: اتقـــرب تســـتخدم الِبشـــيطا، نـــص الســـريانية المقـــدس، كـــذلك و 
 فهــــاكبالصــــلوات وال القــــداس،  فيهــــافــــي أي موضــــع وال عالقــــة لمعنــــاه االقتــــراب والــــدنو، 

، وهـــو موســى فـــي بريـــة ســـيناءحركـــة تصـــف فـــي ســفر أعمـــال الرســـل، فـــي عبـــارة نموذجــًا 
  :نحو الناريقترب 

 ܡܪܝـܐܡܪܝـܐܡܪܝـܐܡܪܝـܐ ܠـܗܠـܗܠـܗܠـܗ ܐܡـܪܐܡـܪܐܡـܪܐܡـܪ ܕܢܚـܙܐܕܢܚـܙܐܕܢܚـܙܐܕܢܚـܙܐ ܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒ ܘܟܕܘܟܕܘܟܕܘܟܕ ܒܚܙܘܐܒܚܙܘܐܒܚܙܘܐܒܚܙܘܐ ܐܬܕܡܪܐܬܕܡܪܐܬܕܡܪܐܬܕܡܪ ܡܘܫܐܡܘܫܐܡܘܫܐܡܘܫܐ ܚܙܐܚܙܐܚܙܐܚܙܐ ܘܟܕܘܟܕܘܟܕܘܟܕ "
KܒܩKܒܩKܒܩK٢("܀܀܀܀ ܒܩ(.  

  وترجمتها الرسمية:

 َصـْوتُ  ِإَلْيـهِ  َصـارَ  ِلَيَتَطلـَع، َيَتَقـدمُ  ُهوَ  اْلَمْنَظِر، َوِفيَما ِمنَ  َتَعجبَ  ذِلكَ  ُموَسى رََأى "َفَلما
" ب٣(الر(.  

  في الترجمة العربية. َيَتَقدمُ في الِبشيطا هي:  ܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒܐܬܩܪܒ    واتقرب

مــا انتزعــه قــد زور كــذاب الســريان، كعادتــه، ف، لبــاين ســميث مــا مكنــز اللغــة الســريانيةأو 
فـي المكنـز  ܐܬܩـܪܒ عم أن الفعـل: اتقـربز منه، لكي يطابق الهـالوس التـي تتـراءى لـه، فـ

  .شيء آخرالذي في المكنز و نيه إقامة الصلوات واالشتراك في العشاء الرباني، من معا

هـي فـي المكنـز ترجمـة  التي بترهـا المـدلس مـن المكنـز ليسـتدل بهـا، الالتينية فالعبارات
، والمكنز يورد هذه العبـارات ܐܬܩܪܒلعبارات سريانية كاملة، وليست مقابل الفعل: اتقرب 

، وفيم ومشتقاته ܩܪܒ، ضمن عبارات أخرى عديدة، لتوضيح معاني الجذر: قرب السريانية
  .دور حول الدنو والقرب، وهذه المعاني كلها ت، ويضع أمامها مقابلها العربيتستخدم

                                                           

1 ) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,Vol.I, P341. 
ܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐܐܪܡܝـܐ  ( 2  ,The Aramic Peshitta, Online Version, Dukhrana Biblical Research , ܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐܦܫܝܛـܬܐ   
http://dukhrana.com.  

  .٣١: ٧) أعمال الرسل:  ٣
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 Celebrata estيان مـن المكنـز: ر والعبـارة الالتينيـة األولـى التـي قطعهـا مـدلس السـ
liturgia،  ،إذا اقتـرن فـي  ܐܬܩـܪܒ اتقـربأن الفعـل: توضـح هي ترجمة لعبارة سـريانية

  .وليس أنه وحده يعني إقامة الصلوات، جملة بالصلوات فإنه يعني إقامتها

التــي زعــم ، العبــارة الالتينيــة هــاأماموضــع المكنــز  فهــاك صــورة العبــارة الســريانية، التــي
  :ܐܬܩܪܒ : اتقربتقابل الفعلكذاب السريان أنها 

)١(  

، هـــي ترجمـــة لجملـــة ســـريانية، Eucharistiam accepitوكـــذلك العبـــارة الثانيـــة: 
لتبــين أنــه إذا اقتــرن بــذكر العشــاء الربــاني يكــون معنــاه  ،ܐܬܩــܪܒ اتقــرب تحــوي الفعــل:
  االشتراك في العشاء الرباني.وليس أنه وحده يعني االشتراك فيه، 

السريانية على معاني الكلمات وكيفيـة وبعض العبارات السريانية التي يستدل بها مكنز 
العبــارة  صــورة اســتخدامها، يضــع أمامهــا مصــدرها أو ينســبها لمــن قالهــا، فــإذا رجعــت إلــى

، وتعنــي: إقامــة الصــلوات، Celebrata est liturgiaالســريانية، التــي تقابلهــا عبــارة: 
بهذا المعنـى، ܪܒ ܐܬܩنسبها لقائلها الذي استخدم فيها الفعل:  وتأملتها، فستجد أن المكنز

 Jacob deإديســا  دي وهــو اختصــار اســم جــاكوب، .Jac. Edesوهــو، كمــا تــرى: 

Edessa ، ويعقــــوب الرهــــاوي الــــذي زعــــم كــــذاب الســــريان أن يعقــــوب الرهــــاوي، الــــذي هــــو
م، بعد ٦٤٠ه/٢٠ته السريانية ولد سنة مأخوذ من عبار في سورة العلق  ��������ÇÇÇÇ معنى: 

بثالثــة وثالثــين  بتســع ســنوات، وبعــد نــزول ســورة العلــقوفــاة النبــي عليــه الصــالة والســالم 
   عامًا!!

القـراءة  عن، وما يؤلفونه وآياته القرءانعربية كلمات ل كذبة السرياننفي أيقنت أن  فهال
  ، ليس سوى مزيج من الهالوس واألكاذيب؟السريانية للقرآن

  

                                                           

1 ) Thesaurus Syriacus, Vol.II, P3724. 
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  صدق رسول اهللا: •
ـــوبعـــد أن وصـــلت إلـــى نهايـــة رحلتـــك مـــع كذبـــة الســـريان،  دهم مـــن العربيـــة وعلمـــت ُعَق

 وأدركـــتمـــا ينتـــابهم أمامـــه مـــن هـــالوس، ومـــا يعيشـــون فيـــه مـــن أوهـــام، رأيـــت و ، القـــرءانو 
اآلن لمــاذا قــرن النبــي عليــه الصــالة  تفهــملعلــك ، والبهتــان التحريــف والتــدليس أســاليبهم فــي

  .والسالم بين اليهود والسريان

  :روى اإلمام الترمذي في سننه

عن زيد بن ثابـت، "حدثنا علي بن ُحجر، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ... 
أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن أتعلـم لـه كلمـات مـن كتـاب يهـود، قـال: قال: 

، ... هذا حديث حسن صحيح ... عن زيـد بـن ثابـت إني واهللا ما آمن يهود على كتابي
  .)١("السريانية أتعلم أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرني قال:

  
  
  
  

                                                           

 ســنن، الصــحيح الجــامع: الترمــذي الســلمي الضــحاك بــن موســى بــن َســْورة بــن عيســى بــن محمــد عيســى أبــواإلمــام )  ١
ــم الســريانية، جالترمــذي ، تحقيــق: الشــيخ إبــراهيم عطــوة عــوض، مكتبــة ومطبعــة ٦٨-٦٧، ص٥، بــاب: مــا جــاء فــي تعل

  م.١٩٧٥ه/١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 
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  األصول القبالية
  لتفسير الحروف المقطعة بالسريانية 
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  بالليص ستان َفْسلُ 
إلــى هــذا الموضــع، إذا كنــت قــد قــرأت هــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك مــن أولــه، ووصــلت 

ـــد  ســـعي دوائـــر االستشـــراق ومعاهـــده الغـــرض الحقيقـــي مـــن  أنوتيقنـــت علمـــَت فســـتكون ق
 كلمـاتأعجميـة  مسـألة، وأن نفـي الـوحيهـو  القـرءاننفـي عربيـة إلـى وجامعاته في الغرب 

هــذه و ، ليســت إال فرعــًا مــن مســألة أخــرى وغالفــًا لهــا ووســيلة لترســيخها، وتعبيراتــه القــرءان
، القرءانإثبات أن النبي عليه الصالة والسالم هو الذي ألف أنهم يريدون المسألة األم هي 

  .العربية غير بلغات المكتوبة والمسيحية اليهودية المصادروأنه جمع مادته من 

ــــتَ  أن البعثــــات التبشــــيرية األمريكيــــة والبريطانيــــة هــــي التــــي كانــــت خلــــف بعــــث  وعرف
، الســريانية وتكــوين مــدارس تعليمهــا للســريان فــي الشــرق، منــذ بــدايات القــرن التاســع عشــر

 الطوائــــف انفصــــال نزعــــات إلثــــارة محاضــــن صــــناعةلضــــمن اســــتراتيجية الغــــرب الشــــاملة 
ذلـك  تـال  ،أفكـارهبـث ل وقنـوات الغـرب تتبـع بـؤر إلـى لهـايوتحو  ،عـن بـالد العـرب واألقليات

تأســيس أقســام فــي جامعــات الغــرب ومعاهــده ودوائــره االستشــراقية، لتعلــيم الســريانية وكتابــة 
تاريخها وبعث آدابها وٕاجراء البحوث وكتابة الدراسـات الخاصـة بهـا، وإللحـاق النـابهين مـن 

  .أبناء السريان بها واحتضانهم فيها

غايــة هــؤالء المستشــرقين ذوي األصــول الســريانية، توظيــف فرضــيات المستشــرقين  أنو 
الغـــربيين وبحـــوثهم فـــي تعـــويض الهـــزائم التاريخيـــة للســـريانية، عقيـــدة ولغـــة، أمـــام اإلســـالم 

أليف كتــب تــٕارســاء منــاهج و تأســيس مــدارس وأقســام فــي جامعــات الغــرب، و  عبــروالعربيــة، 
 ذلـــك ليكـــون، ســـريانية القـــرءانإثبـــات أن لغـــة يكـــافحون فيهـــا مـــن أجـــل  ،ووضـــع دراســـات

 الســـريانية نصـــوص مـــن القـــرءان ألـــف والســـالم الصـــالة عليـــه النبـــي أن زعـــم إلـــى ذريعـــتهم
  .وشروح وتفسيرات كتب من بها كتب ومما، المقدسة

للتنفـــيس عـــن و ، ال دليـــل عليهـــا، ال مـــن التـــاريخ وال مـــن اللغـــة أكذوبـــة الغايـــة هـــذهألن و 
ت صـار  ،القـرءان الُذهان والهالوس التي تنتابهم أمـامبسبب ، و العربية من التاريخية همُعقد

هم كتـــب بـــه امـــتألتومـــا  ،وصـــلب منـــاهجهمفـــي الوصـــول إليهـــا، وســـيلة الســـريان الرئيســـية 
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والتزويـر وعباراتـه،  القـرءانكلمـات  تحريـفكما رأيـت فـي منجانـا ولوكسـنبورج، ، همدراساتو 
وتـأليف أفـالم مـن الخيـال السـرياني والتدليس في معاجم هذه وتلك، ، في العربية والسريانية

ماكنهــا، أالوقــائع مــن فيهــا تتحــرك هــالوس تتــراءى لهــم و يتوهمــون فيهــا أحــداثًا لــم تحــدث، 
  .هاانأزمطير بها الشخصيات إلى غير تو 

أصــًال مــن وضــعوا يظــاهرهم فــي ذلــك إخــوانهم فــي التحريــف والتزويــر مــن اليهــود، وهــم 
وهـــم مـــن فـــي دوائـــر االستشـــراق وجامعـــات الغـــرب،  القـــرءانالقـــول بأعجميـــة كلمـــات بـــذرة 

  .يتعهدونها

معاهـد وأقسـام فـي اليهود ومن تكونوا علـى أيـديهم مـن المستشـرقين، ل تأسيس وقد واكب
بـــث دراســـاتها  ومحـــوروتحليـــل لغتـــه، وحقيقتهـــا  القـــرءانعنوانهـــا دراســـة  ،جامعـــات الغـــرب

مـن يقـدرون علـى  صـطياد، االقـول بأعجميتـه غـرسوت القـرءانالتي تنفـي عربيـة الفرضيات 
ومــا يلفقونــه مــن  بهــذه الفرضــياته مــن مراهقــي باللــيص ســتان، واســتيطان وعـيهم صـطيادا

وتلمــيعهم وتــوفير الوســائل ومــنحهم شــهادات فيهــا، ، وتــربيتهم عليهــا ،وتكــوينهم بهــاأدلتهــا، 
مــــن الـــذين يســـيرون عميانـــًا خلـــف أي شـــيء يـــأتيهم مـــن جهـــة  هـــؤالء البقـــر ليكـــونلهـــم، 

، وأدوات لترويجهــا فيهــا، األفكــار فــي باللــيص ســتانقنــوات لبــث هــذه اصــطادهم وربــاهم، 
يكون قطع الشجرة، ف، ذلك أو لم يدركوه بهم وبها، أدرك هؤالء البقر وتوجيه طعنات للقرآن

  .بواسطة أحد أغصانهاكما قال المبشر اليهودي األصل صمويل زويمر، 

وقد رأيت في كتابنـا هـذا نموذجـًا مـن اوائـل القـرن العشـرين، فـي كتـاب طـه حسـين: فـي 
قدمــه علــى أنــه مــن إبداعــه، ونتــاج حريــة أفكــاره، وهــو فــي الحقيقــة الشــعر الجــاهلي، الــذي 

وتوصــيل  ،أفكــارهريب ســســوى قنــاة لت طــه حســين فلــم يكــن، ســرقه مــن اليهــودي مرجليــوث
ه، وهـو و عرفـاحتضـنوه و  مـنيمسـك بهـا ويحركهـا ، وأداة إلى باللـيص سـتان للقرآن  هطعنات

علـــــم ه أنهـــــا و أوهمه فـــــو اســـــتغفل، و أفكارهـــــا فـــــي رأســـــه وااألعمـــــى، بدراســـــة مرجليـــــوث، ودســـــ
  .، يصير بمحاكاته مفكرًا مبدعًا ورائدًا محرراً وفكر حر برئموضوعي وبحث 

   .وكذلك َفْسل بالليص ستان
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أكاذيــــب نولدكــــه وجفــــري، و  المستشــــرقين، دســــائس أتينــــاك بــــه مــــن مــــابعــــد أن قــــرأت ف
إذا ذهبــت إلــى لــك فيهــا مــن تزويــر وتــدليس،  هالســريان، منجانــا ولوكســنبورج، ومــا كشــفنا

ويقــدم فيهــا نفســه علــى أنــه المقــاطع التــي بثهــا َفْســل باللــيص ســتان فــي شــبكة اإلنترنــت، 
مـأخوذة منهـا،  هـاوأن حروف العربيـة لهجـة مـن اآلراميـة، إن ويقـول فيهـاباحـث فـي اللغـات، 

 ، وزاعمـــًا أنهـــاًا أنهـــا عربيـــةنافيـــ القـــرءانويعـــرض كلمـــات مـــن ســـريانية،  القـــرءانن لغـــة وأ
كذبـــة الســـريان غـــرف المستشـــرقون و يغـــرف ممـــا لفقـــه ســـتدرك وحـــدك أنـــه إنمـــا فســـريانية، 

  .الحمقى والعميان

مــأله بهــذه األكاذيــب مــن اصــطادوه وعلمــوه ، لــيس ســوى بــالصفهــو وٕان شــئت الدقــة، 
يبثـون مـن بوقـًا  ينالمسـلمو  عـربذي يحمـل أسـماء الأطلقـوه، ليكـون وهـو الـ، ثـم لغاتهذه ال

النبي ألفـه أن قناة ينشرون عبرها من عند غير اهللا، و  القرءانأن  خالله في بالليص ستان
  كتب السريان.من 

تكـذيب دعـواه لـم يفطـن إلـى أن ، والمسـلمينأسـماء العـرب تخفـى فـي ذي يَفْسل اللافهذا 
 القــرءان، لكــان غيــر عربيــة القــرءانوتصــديق ألكاذيــب الســريان، إذ لــو كانــت لغــة للقــرآن، 

  اهللا عز وجل يقول نصًا:ألن ، ومن عند غير اهللا كاذباً 

����g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c������������l�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�hl�k�j�i�h������������r�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�mr�q�p�o�n�m�������������t�s�t�s�t�s�t�s

v�uv�uv�uv�u���� ) :١٩٥-١٩٢الشعراء.(   

هـو الـذي يريـده مـن لمـا كـان لـذلك سـوى معنـى واحـد، سـريانية،  القـرءانولو كانـت لغـة 
تعلــم ، أال وهــو أن النبــي لتوصــيلها وضــعوا البردعــة علــى ظهــرهو  حشــو رأســه بهــذه األفكــار

، ، واهللا عـز وجـلأمـده بهـا هـؤالء السـريانمـن مصـادر  القـرءانألـف أنه على يد السريان، و 
  :ا أحدممن قبل أن يتخرص به الكذبتين وقد أحاط بكل شيء علمًا، نفى
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، فسـتجد أنـه عـرض مـا عرضـه مـن كلمـات وٕاذا ذهبت إلى مقاطع َفْسل باللـيص سـتان
نافيـــًا عربيتهـــا وزاعمـــًا ســـريانيتها، دون أدلـــة وال بـــراهين لغويـــة، ودون مصـــادر وال  القـــرءان
، يســرق مــا يســرقه، وينســبه هــذا الطــراز مــن بقــر باللــيص ســتانككــل أبنــاء فهــو  مراجــع،
عــول علــى أنــه يُ هــو و ه وبنــات أفكـاره، اتــ، فاتحــًا صــدره، زاعمــًا أن مـا ســرقه مــن إبداعلنفسـه

، ال تميـــز يمينهـــا مـــن شـــمالها العـــوامكـــتًال مـــن تخاطـــب ووســـائط قنـــوات دعـــواه فـــي  ثيبـــ
  سير البهائم خلف برسيمها. فتسير خلفها ،ويها الغرائب واألفكار غير المألوفةهستوت

ه قدم دعواه دون أدلة وال براهين، وال مصادر وال مراجـع، وألنـ وألن َفْسل بالليص ستان
 ادعــواه التــي نســبها لنفســه هــي فــي حقيقتهــكذبــة الســريان، و مستشــرقين و للــيس ســوى ذيــل ل

 لهـا ، ومـا لفقـوهالـدعوىلـرأس األفعـى فـي هـذه فقـد أولينـا عنايتنـا ومحاكـاة لهـم، هم سرقة من
    .تدليستزوير و من أكاذيب و 

تحريــف تبــع لــك مــا فــي مقــاطع َفْســل باللــيص ســتان مــن أكاذيــب و تفلســت بحاجــة أن ن
المستشــرقين  مــناُألصــالء أصــحابها عنــد  أدلتهــاو تفنيــدنا ألصــولها بعــد أن قــرأت تــدليس و 
  كذبة السريان.و 

زعمــه فــي أحــد  كذبــة الســريان، هــيالــدعوى التــي انفــرد بهــا َفْســل باللــيص ســتان عــن و 
  .سريانيةلها معاٍن، وأن تفسيرها بال مقاطعه أن الحروف المقطعة

دعـــواه هـــذه، التـــي قـــدمها علـــى أنـــه صـــاحبها ومـــن إبداعـــه، هـــي األخـــرى وســـتعرف أن 
فــي لكنهــا بالســريانية، و  القــرءاندعــوى تفســير فــي ظاهرهــا شــبه ت، و وشــديدة القــدم مســروقة
 غيـــر تفســـير غـــالف لمســـألة أخـــرىهـــي و  ،مختلـــف بـــاب مـــن القـــرءان إلـــى دخـــولٌ الحقيقـــة 
  .بالسريانية القرءان

َفْسـل باللـيص سـتان  سـنمزق ، هـي مـا مـن أجلـههذا البـاب المختلـف والمسـألة األخـرىو 
هو باب القبااله، والمسألة األخرى التي  القرءانإلى  الَفْسل إربًا، ألن الباب الذي دخل منه

  .تفسير القبالي لحروف العبريةالمقطعة بالغلفها بالسريانية هي تفسير الحروف 
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  الحروف المقطعة
، وهـــي تســـع القـــرءانالحـــروف المقطعـــة هـــي الحـــروف التـــي افتتحـــت بهـــا بعـــض ســـور 

سـور مكيـة، ماعـدا سـورة وهـي كلهـا ، ، أولها سورة البقرة، وآخرها سـورة القلـموعشرون سورة
  .البقرة وسورة آل عمران

وبعـض ، ر تكرار أربعة عشر حرفاً يمن غنفسها تسعة وعشرون حرفًا، و وهذه الحروف 
وهي عشرون آية كاملة مستقلة،  آية جزء من آية، وبعضها في فواتح السور هذه الحروف

ة ســورة الشــورى، حــلــورود آيتــين مــن هــذه الحــروف المقطعــة فــي فاتفــي تســع عشــرة ســورة، 
  .�����������B�AB�AB�AB�A������������D�CD�CD�CD�Cوهي قوله تعالى: 

، ����������yyyy:، و�����AAAA ����جـاء حرفـًا واحـدًا، مثـل:مـا هـذه الحـروف فـي افتتـاح السـور، من و 
، ����������AAAA، و:����������qqqqثالثـة، مثـل:، ومـا جـاء ����������pppp:، و����������AAAAوما جـاء حـرفين، مثـل: 
  .���������AAAA وما جاء خمسة مثل:، ���������A�A�A�Aوما جاء أربعة، مثل: 

وسميت هذه الحروف بالمقطعة، ألنها تنطق مفـردة مفصـولة عـن بعضـها، وٕان ُرسـمت 
، "، ميمْ ألف، المْ "مثًال تنطق:  ����������qqqq: ـفوتنطق بأسمائها ال بصوتها ومسمياتها، متصلة، 
  وليست الحروف نفسها.، فهذه الحروف المقطعة هي أسماء الحروف، "مألَ "وليس: 

هــذه الحــروف المقطعــة فــي أوائــل الســور مبنيــة علــى أن الزمخشــري  اإلمــام وقــد الحــظ
وفـي الوقـت نفسـه ، نظام دقيق، فهذه األربعة عشر حرفـًا هـي نصـف حـروف اللغـة العربيـة

  يقول:تحوي نصف حروف كل صفة في لسان العرب، 

الحروف،  أجناس أنصاف على مشتملة وجدتها عشر، األربعة هذه في نظرت إذا ثم"
 الشـديدة ومـن... نصـفها المجهـورة ومـن...  نصـفها المهموسـة مـن فيهـا أن ذلك بيان
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...  نصـفها المنفتحة ومن...  نصفها المطبقة ومن...  نصفها الرخوة ومن...  نصفها
  .)١("نصفها ةلالقلق حروف ومن... نصفها المنخفضة ومن...  نصفها المستعلية ومن

وأئمـــة  ُجـــل المفســـرينفـــذهب ، رهاو وأمـــا الحكمـــة مـــن ورود هـــذه الحـــروف فـــي أوائـــل ســـ
بيـــان إعجـــاز أنهـــا لإلـــى  ،المبـــردو  والفـــراء والزجـــاج والقرطبـــي زمخشـــري والطبـــرياللغـــة، كال

وللداللـــة علـــى أن ، وتحـــدي العـــرب أن يـــأتوا بمثلـــه، مـــع أنـــه مركـــب مـــن حـــروفهم القـــرءان
من عند اهللا عز وجل، ألن النبي عليه الصـالة والسـالم ال يعـرف القـراءة والكتابـة،  القرءان

  وأسماء الحروف ال يعلمها إال من كان على معرفة بهما.

  يقول اإلمام القرطبي في تفسيره:

اهللا بها العرب حـين تحـداهم  أعلمَ : هي إشارة إلى حروف الهجاء، قال قطرب والفراء"
عجـزهم عنـه أبلـغ منهـا بنـاء كالمهـم، فيكـون هي التي  من حروفٍ أنه مؤتلف  القرءانب

  .)٢(، إذ لم يخرج عن كالمهم"في الحجة عليهم

  :في تفسيره راإلمام ابن كثيأيده وهو ما 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هـذه الحـروف فـي أوائـل السـور التـي ذكـرت فيهـا بيانـًا "
بمثله، هذا مـع أنـه تركـب مـن هـذه ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته القرءانإلعجاز 

الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فالبد أن يذكر 
  .)٣(فيها االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم باالستقراء"

هذا الرأي أن كـل سـورة افتتحـت بهـذه الحـروف المقطعـة، يتلوهـا ذكـر الكتـاب أو ويقوي 
  مثل قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة:عظمته وٕاعجازه، وأنه من عند اهللا، وبيان  ،القرءان

                                                           

 فـي األقاويـل وعيـون التنزيـل حقـائق عـن الكشـاف: الخـوارزمي الزمخشـري عمـر بـن محمـود اهللا جـار القاسم أبو اإلمام ) ١
  م.١٨٥٦، طبع بمدينة كلكتا، الهند، ١١، ص١، جالتأويل وجوه
، دار الكتـب المصـرية، ١٥٥، ص١، جالقـرءانأبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد األنصـاري القرطبـي: الجـامع أحكـام   ) اإلمام ٢

 م.١٩٣٥ه/١٣٣٥الطبعة الثانية، القاهرة، 
، تحقيـق: سـامي ١٦٠ص، ١العظـيم، ج القرءان: تفسير الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفدا أبو  اإلمام)  ٣

  م.١٩٩٩ه/١٤٢٠الثانية، الرياض،   بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة
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����B�AB�AB�AB�A���������C�C�C�C��������L�K�J�I�H�G�F�E�DL�K�J�I�H�G�F�E�DL�K�J�I�H�G�F�E�DL�K�J�I�H�G�F�E�D��������  :٢-١(البقرة.(  

  وقوله تعالى في سورة األعراف:

��������B�AB�AB�AB�A������������P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C����.   
  .)٢- ١(األعراف: 

  وفي سورة الشعراء:

��������B�AB�AB�AB�A������������G�F�E�D�CG�F�E�D�CG�F�E�D�CG�F�E�D�C��������  :٢- ١(الشعراء.(  

  :�����AAAA ����وفي سورة 

����E�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�A���� ) :١ق.(  

هـو قـول و  ،القـرءانالمشـركين وجـذب أسـماعهم إلـى لتنبيـه إلـى أنهـا مـنهم  وذهب بعض
  :، يقولاإلمام الفخر الرازي، في تفسيره: مفاتيح الغيب انتصر لهو  هنقل

واعلم أن بعد هذا المذهب الذي نصرناه باألقوال التـي حكيناهـا قـول قطـرب، مـن أن "
�����المشــركين قــال بعضــهم لــبعض:  �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}������� ،

بهــذه األلفــاظ مــا  فــي أول هــذه الســورة فكــان إذا تكلــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
ويتفكرون  القرءاننع، فكانوا يصغون إلى فهموا منها شيئًا، واإلنسان حريص على ما مُ 

ويتدبرون في مقاطعه ومطالعه، رجـاء أنـه ربمـا جـاء كـالم يفسـر هـذا المـبهم، ويوضـح 
ذلــك المشـــكل، فصـــار ذلـــك وســـيلة إلـــى أن يصـــيروا مســـتمعين للقـــرآن، ومتـــدبرين فـــي 

  .)١("... ، والذي يؤكد هذا المذهب أمرانمقاطعه ومطالعه

  .)٢(م أقسم اهللا بهسَ عباس وعكرمة، أن الحروف المقطعة قَ  ونقل الطبري قوًال البن
                                                           

: مفـاتيح الغيـب والتفسـير الكبيـر، الـري بخطيب المشتهر، عمر الدين ضياء العالمة ابن الدين فخر الرازي محمد  ) اإلمام  ١
  م.١٩٨١ه/١٤٠١، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة األولى، ١٢، ص٢ج
 األســتاذ: تحقيــق، ٧٠٢، ص١القــرءان، ج آي تفســير عــن البيــان جــامع: الطبــري جريــر بــن محمــد جعفــر أبــو) اإلمــام  ٢

  .م١٩٥٥، القاهرة، المعارف دار، شاكر أحمد الشيخ: أحاديثه خرج، شاكر محمد محمود
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  هذا الرأي بقوله: ،القرءانفي كتابه: تأويل مشكل  ،وفسر ابن قتيبة

"وٕانمـــا أقســـم اهللا بحـــروف المعجـــم، لشـــرفها وفضـــلها، وألنهـــا مبـــاني كتبـــه المنزلـــة 
األمـم، وبهـا باأللسن المختلفة، ومبـاني أسـمائه الحسـنى وصـفاته العلـى، وأصـول كـالم 

   .)١("القرءانووقع القسم بها في أكثر السور على  يذكرون اهللا ويوحدون ...

 والفصـل لالسـتفتاحالحـروف المقطعـة  أن ،مجاهـد عن، في تفسيره نقل اإلمام الطبريو 
  .)٢(أسماء للسورالحروف المقطعة  أنعن قتادة ومجاهد وابن جريج، السور، ونقل  بين

فسرها وبنى إعرابه لها و  وضع كالمه عنها في باب: أسماء السور،سيبويه  ٕامام اللغةو 
  .)٣(ذلكعلى 

  .)٤(جمع فيه بين هذه األقوال كلهاقوًال  ،عن اللغوي ابن فارس ،ونقل اإلمام الزركشي

معــاٍن فــي نفســها، فهــو مــا اختلــف فيــه  ، أو هــل لهــاهــذه الحــروفمــا الــذي تعنيــه وأمــا 
 وذهبــوا فيــه مــذاهب شــتى، وكلهــا نــاً المفســرون ومــن تكلمــوا عــن هــذه الحــروف اختالفــًا بي ،

يتم من خاللها الفهـم ، ال من اللغة، وهي القواعد المطلقة التي أقوال مرسلة وال دليل عليها
  السالم شيء يفسر معناها.كالم النبي، إذ لم يرد عنه عليه الصالة و والتفسير، وال من 

كــل مــا ال دليــل  ألنهــذه األقــوال فــي معنــى الحــروف المقطعــة مختصــرة، أشــهر فإليــك 
، ضـــرب مـــن التخمـــينالنبـــي عليـــه الصـــالة والســـالم، هـــو وال مـــن كـــالم عليـــه مـــن اللغـــة، 

فــي والحــروف فــي العربيــة، كمــا فــي الســريانية والعبريــة وغيرهــا مــن اللغــات، ال معنــى لهــا 

                                                           

 دار مكتبـة، صـقر أحمـد السـيد: تحقيـق، ٣٠١القـرءان، ص مشـكل تأويـل: الـدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد  ) اإلمام  ١
 .م١٩٧٣/ه١٣٩٣، القاهرة، التراث

  .٢٠٦-٢٠٥، ص١) جامع البيان، ج ٢
، تحقيـق: عبـد السـالم ٢٥٧، ص٣الكتـاب، ج: بسيبويه الملقب الحارثي قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو) إمام اللغة  ٣

 م.١٩٩٢ه/١٤١٢محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 الفضـل أبـو محمـد: تحقيـق، ١٧٥، ص١القـرءان، ج علـوم فـي البرهـان: الزركشـي اهللا عبـد بن محمد الدين بدر) اإلمام  ٤

  .م١٩٨٤/ه١٤٠٤، القاهرة، الثالثة الطبعة، التراث مكتبة، إبراهيم
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لكل حـرف مـن وفيها أن باستثناء القبااله، في كلمة،  بل بوجودها مع أحرف أخرىنفسها، 
  في صوته ورسمه، بل في المنحنيات التي يتكون منها رسمه. سرًا ومعنى، حروف العبرية 

ـــى عـــامر الشـــعبي وســـفيان الثـــوري وجماعـــة مـــن  نســـب اإلمـــام القرطبـــي فـــي تفســـيره إل
المحدثين لم يسمهم، أن هذه الحروف المقطعة مـن المتشـابه الـذي انفـرد اهللا تعـالى بعلمـه، 

ن هـــذا القـــول روي عـــن أبـــي بكـــر الصـــديق وعلـــي بـــن أبـــي طالـــب وعمـــر إوقـــال القرطبـــي 
  .)١(وعثمان وابن مسعود

لــه معنــى، فيتــألف منهــا  أقــواًال فــي أن كــل حــرف منهــا الطبــري فــي تفســيرهونقــل اإلمــام 
واألخرى لسعيد بن جبير، البن عباس، ونسب إحداهما ، واحدا منصه تينروايجمًال، فنقل 
  .)٢("أنا اهللا أعلم"معناها:  ����������qqqqوفيهما أن: 

ونقل الطبري رواية عن الربيع بن أنس، أن كل حرف منها مفتاح السم مـن أسـماء اهللا 
  .)٣(فاأللف مفتاح اسمه تعالى: اهللا، والالم مفتاح: لطيف، والميم مفتاح: مجيدعز وجل، 

  .)٤(وفي رواية منسوبة البن عباس أن الحروف المقطعة هي اسم اهللا األعظم

  :في الحروف المقطعة أبي بكر بن العربي قولهونقل اإلمام السيوطي عن اإلمام 

، وال ، وال أعـرف أحـدًا يحكـم عليهـا بعلـمدعشـرون قـوًال أو أزَيـ وقد تحصـل لـي فيهـا"
   .)٥(يصل منها إلى فهم"

  

  

                                                           

  .١٥٤، ص١، جالقرءانالجامع ألحكام  ) ١
 .٢٠٧ص، ١) جامع البيان، ج ٢
 .٢٠٨، ص١) جامع البيان، ج ٣

 .٢٠٦، ص١جامع البيان، ج ) ٤
 شــعيب الشـيخ: تحقيــق، ٤٤٠، صالقـرآن علـوم فــي االتقـان: السـيوطي بكــر أبـي بــن الـرحمن عبـد الــدين جـاللاإلمـام  ) ٥

  .م٢٠٠٨/ه١٤٢٩، بيروت، ١ط، الرسالة مؤسسة، األرناؤوط
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 المستشرقون والحروف المقطعة: •
لتـــاريخ نزولـــه وجمعـــه تعـــرض ، أو القـــرءانتفســـير بمـــن المستشـــرقين اشـــتغل كـــل مـــن و 

ـــبهم ســـماها: الحـــروف توقـــف عنـــد الحـــروف المقطعـــة، وكتابتـــه،  وكلهـــم حـــاروا فيهـــا، وأغل
مـا تعنيـه وسـر وجودهـا فـي تفسيرها والوصول إلـى منهم حاول من و الغامضة أو المبهمة، 

ـــك فـــي الســـور، وفـــي بعضـــها دون الـــبعض اآلخـــر،  فـــواتح إطـــار الفرضـــيات إنمـــا فعـــل ذل
ليس  القرءانوتحكمهم في ما يستنبطونه، وهي أن الرئيسية التي يقوم عليها فهمهم للقرآن، 

، وأن النبي عليه الصـالة والسـالم هـو الـذي ألفـه، وأنـه ألفـه مـن مصـادر يهوديـة إلهياً وحيًا 
  ، وأن لغته خليط من العربية ومن اللغات التي كتبت بها هذه المصادر.ومسيحية

التي تسري في تالفيف مقـاطع َفْسـل باللـيص سـتان، ذيـل المستشـرقين وهي الفرضيات 
 البقـر ، ككـلوأدوات لبثها، أدرك ذلك أم لـم يدركـهوهو ومقاطعه قنوات لتسريبها والسريان، 

  .  الطراز هذا من

ك بهـا، ال لنعرفـك أتيـن فإليك خالصة آراء المستشرقين المختلفة فـي الحـروف المقطعـة،
  .لكي تعرف منها ما لم يقولوه بأدلتهم على ما قالوه، وقبل ذلك بما قالوه، بل

 The  اإلســالمي العــالم مجلــةمــن م، ١٩٢٤شــهر يوليــو ســنة الصــادر فــي  عــددالفــي 

Muslim Journal  World ،لالهــوت هــارتفورد كليــة تصــدرها التــي Hartford 
Seminary ،دراســــة طويلــــة عــــن  جفــــري آرثــــر المستشــــرقنشــــر ، المتحــــدة الواليــــات فــــي

كتبها في القاهرة، وهو أستاذ الدراسات الشرقية في الجامعة ، القرءانالحروف المقطعة في 
  .األمريكية

المستشرقين المختلفة والمتناثرة في بحوثهم ودراساتهم عـن آراء دراسته  فيجفري جمع و 
 The Mystic القرءانالحروف الغامضة في ": ةدراسالالحروف المقطعة، وكان عنوان 

Letters of the Koran")١(.  

                                                           

1  ) Arthur Jeffery:  The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 
3, pages 247–260, July 1924 
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~ ٣٣٣ ~ 

 

تخمينات مقترحات أو بعد عرضه لتفسيرات المفسرين من المسلمين، التي يصفها بأنها 
Suggestions،  ة حديثــة لتفســير الحــروف المقطعــة، أوروبيــمحاولــة أول يقــول جفــري إن

، Golli Jacobi جـــاكوبي جـــولي هولنـــديالمستشـــرق اليهـــودي الهـــي تلـــك التـــي قـــام بهـــا 
الملحــــق الــــذي  ، فــــيGolius Jacobusجوليــــوس  جــــاكوبوس المشـــهور باســــمه الالتينــــي

 Grammaticaكتـاب: النحـو العربـيمـن التي قام على تنقيحها وتحريرها أضافه للطبعة 
Arabica  ، في ليدن  طبعتالتيLeiden  بالالتينيـة والعربيـةوهو كتـاب م، ١٦٥٦سنة 

طبع ألول مـرة و  ،Thomas Erpeniusتوماس إربينيوس من وضع المستشرق الهولندي 
ل اوهــو التفســير الــذي نقلــه عــن جوليــوس المستشــرق اإلنجليــزي جــورج ســ،  م١٦١٣ســنة 

George Sale ، تصدر تي ، الللقرآنرجمته مقدمته المنهجية الطويلة التي قدم بها لتفي 
  .م١٧٣٤سنة  في لندن

  يهودي:من الطراز ال لكنههي األخرى تخمينًا،  كانت محاولة جوليوسو 

ومـن ، Scribe's Marks وضعها الذي كتـب الـنصجوليوس أنها عالمات  حاقتر "
ـــإن:  ـــم ف ـــي  ����������qqqqَث ـــد": تعن ـــي محم ـــر ل Amara Li "أم  Muhammed، :و 

����AAAA���� وهي تقابـل ربما تكون عالمة وضعها كاتب يهودي في أول سورة مريم ،
 Thus he "أرشـدنيهكـذا "والتـي تعنـي:  ،عـصُكـه يَ ، Koh Ya'as :العبـارة العبريـة

directed")١ (.  

 ،���������AAAA، التــــي يفســــر بهــــا معنــــى: عبــــارة جوليــــوس كتــــبوجفــــري كمــــا تــــرى، 
  .)٢(للقرآن سال جورج ترجمة نقًال عن، Koh Ya'as: بالحروف الالتينية

                                                           

1 ) The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P249. 
2 ) George Sale: A Comperhensive Commentary on The Quran Comperising Sale' s 
Translation and Preliminary Discourse, Vol. I, P102 , Copyright, Trubner and Co., 
Ludgate Hill, London, 1882.  
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~ ٣٣٤ ~ 

 

 أال وهــو، ومــن مصـدرها األصـلي، نـص العبــارة العبريـة نفسـهاســنجعلك تـرى أمـا نحـن ف
 Monitioبعنـوان: تنبيهـات للقـارئ:  الملحق الذي أضافه جوليـوس فـي كتـاب إربينيـوس،

ad Lectorum، ١(فهاك هو(:  

 
جوليوس، ستجد عبارة عبرية وسط الكلمات الالتينية، هذا  كالمفإذا دققت النظر في   

  .יעצ כהنصها: 

فـي يقـول  هسـتجدو عـن الحـروف المقطعـة،  ذهب إلى مقطع َفْسل بالليص ستانفاآلن ا
بعبـــارات  ه يفســرهاأنـــ هــو حقــاً فــي المقطـــع  مـــا يفعلــهإنــه يفســـرها بالســريانية، ولكــن بدايتــه 
  :قولهذلك ب ويكتبها بالحروف العبرية، ويعتذر عنعبرية، 

  !!)٢(معقدة، وأنا كتابتي فيها ضعيفة"شوية  حروف السريانية"عشان 

نــه إ يقــول هــو نفســه الســريانية، ثــمب القــرءانه يفســر نــزعم أالــذي يــ فتأمــل هــذا األحمــق
فكيــف عــرف إذًا الكلمــات الســريانية التــي عليــه، عســر تو  معقــدة حروفهــاضــعيف فيهــا، وأن 
  !؟وهو ال يعرف أصًال حروف السريانية ،في مقاطعه القرءانيفسر بها كلمات 

لتفـون حـول الـذين ي باللـيص سـتان بقـرحتى تستلقي علـى ظهـرك مـن غفلـة اضحك ثم 
  !فيها أقاويلهصدقون يو َفْسلها  مقاطع

العبــارة ، ســتجد أن عــن الحــروف المقطعــة إذا ذهبــت إلــى مقطــع َفْســل باللــيص ســتانفــ
 تليس، יעצ כה: بنصها وحروفها، ���������AAAA: وفسر بها بالعبرية كتبهانطقها و التي 

                                                           

1 )  Jacob Golii: Monitio ad Lectorum, P182, in: Tom Erpenii: Grammatica Arabica, 
Typis et impensis Ioannis Maire, 1656. 

  .٦-٥: المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة: لؤي الشريف)  ٢
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~ ٣٣٥ ~ 

 

 العبــــارة، وتفســــيره لـــــ: ه لمعنــــىتفســــير وأن  ،اليهــــودي جوليــــوسالعبــــارة التــــي خمنهــــا ســــوى 
����AAAA���� جوليوس: نفسه تفسير اليهودي هو  ،بها  

  هو:بالالتينية فتفسير جوليوس لها 
  Ita Praecepit " : כה יעצ"

  :يوترجمة جورج سال وجفري لها ه

  "Thus he directed :أرشدني هكذا "

  وتفسير َفْسل بالليص ستان لها، كما ذكره هو باإلنجليزية:

 Thus he advised or providedأشار علي نصحني/"هكذا 

consultation")١(.  

 ليجعلـه ،��������AAAA : طـقنُ  فر َحـأن َفْسل بالليص ستان  وأنت ترى المقطع وتنبه
ل ْســالفَ أســقط وكمــا يفعــل المستشــرقون وكذبــة الســريان، ، َيعــص ُكــهْ : العبريــة للعبــارة مطابقــاً 

والنطـق المتـواتر المحفوظ بالمشافهة والتلقـي واألسـانيد المتـواترة، المستوى الصوتي للقرآن، 
، مفرقــة وموقوفــًا علــى كــل "، صــادْ ، هــا، يــا، عــينْ كــافْ "هــو:  ��������AAAAـ: لــالمحفــوظ 

  حرف منها بالسكون.

فـتح صـدره أمـام عـوام باللـيص  ، الـذياختيـار هـل َفْسـل باللـيص سـتان لـك نتركاآلن و 
مســــاعدة اإللكترونيــــة المخصصــــة ل الترجمــــة مواقــــع فــــي وناضــــل كــــافح أنــــه زعــــمســــتان، و 

�إلـــى العبـــارة العبريـــة التـــي فســـر بهـــا: وصـــل حتـــىالمـــدارس االبتدائيـــة، وتالميـــذ ألطفـــال ا

����AAAA���� الــذي قالــه منــذ ثالثــة قــرون  جوليــوس لــص ســرق تفســير اليهــودي، هــل هــو
معتمـدًا علـى أنـه ، دراسـاتهمتنـاقلوه فـي ، وهو مبثوث في كتـب المستشـرقين و ونصف القرن

وال يعـرف كتـاب جوليـوس ال يفقـه شـيئًا أصـًال،  بـالصمجـرد أم أنه ال أحد سيراجع خلفه، 
  ه.رأس في الدجالون والكذبة تغوطهخرج في مقاطعه ما يُ  وهو فقطوال سمع باسمه، 

                                                           

  .١١-٩المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة:  ) ١
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~ ٣٣٦ ~ 

 

حـــروف ينطـــق ، وهـــو ســـتان فـــي مقطعـــه عـــن الحـــروف المقطعـــة باللـــيص َفْســـل يقـــول
  :ويرسمها العبرية

ــــ: " ـــدأ ب ـــف ����������qqqqنب ـــي هـــي: أل ـــم ،ל، والمـــد א، الل ـــع  ... ם وِم ـــا باســـتخدم موق أن
وأنــا ، Speechlessness :معناهــا אלם "إِلــم"اللــي هــي:  �����Morfix ،�����qqqq مــورفيكس
فيـــد أو الملـــك داوود فـــي خطبتـــه فـــي إن الكلمـــة دي اســـتخدمها كيـــنج دا ســـابقاً ذكـــرت 
  .)١("معناها: صمتاً  "إِلم"، الزبور

عافاك اهللا أن تكون مـن البقـر، وتنبهـت أنـه يرفـع رايـة السـريانية ولكنـه يفسـر فعـًال فهل 
بنطقهـا الصـوتي المحفـوظ بـالتلقي  ����������qqqqـ: طاح في تفسـيره لـثم هل تنبهت أنه أبالعبرية، 

، "ألــْف، الْم، مــيمْ ": مــن حــروف عربيــة مفرقــة وموقــوف عليهــا بالســكونوحولهــا واألســانيد، 
ـــــم: אלם، وهـــــي: متصـــــلة، وعبريـــــة الحـــــروف والنطـــــقواحـــــدة إلـــــى كلمـــــة  ـــــألف والم إِل ، ب

  ؟مكسورتين

 ألنـه يسـقط دعـاوى الكذبـة مـن وذكرنـاك بـه ونـذكرك، مـن قبـل،  لناه لكفال تنس ما فص
وألنــــه مــــا يســــعون لطمســــه باللــــيص ســــتان، فــــي فســــول الاليهــــود والســــريان، وذيــــولهم مــــن 

ينفرد بين كل الكتب في تاريخ البشرية بأنه كتاب صوتي، وأنه  القرءانوهو أن بأكاذيبهم، 
مـن جيـل  القـرءاننقل أن و ، أر وًال ثم قُ أتب تب، وكل كتاب غيره كُ أوًال ثم كُ  أر الكتاب الذي قُ 

لـــم يجتمــع فيـــه التلقــي والمشـــافهة مـــع التــدوين والكتابـــة، و  ،وعبــر كـــل العصـــور ،إلــى جيـــل
أن انفصــــل  ،وجمعــــه األول وحتــــى زمانـــك هــــذا القـــرءاننــــذ نــــزول م ،يحـــدث فــــي أي زمـــن

   الصوتي عن مستوى الكتابة، أو تم االستغناء بأحدهما عن اآلخر. مستوىال

، مـع أنـه يقـول ����������qqqq: تعـالى سـتان قولـه بالليص والكلمة العبرية التي فسر بها َفْسل 
الترجمــــة إنــــه يفســــرها بالســــريانية، هــــل وصــــل إليهــــا حقــــًا بالكتابــــة العشــــوائية علــــى مواقــــع 

  اإللكترونية، أم هم من بالوا في رأسه بها وعرفوه بموقعها من التناخ العبرية؟

                                                           

  .٥,٥٠-٥ :الدقيقة، اليوتيوب على فيديو مقطع، المقطعة للحروف السرياني المعنى ) ١
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~ ٣٣٧ ~ 

 

لــيس ســوى ذيــل لكذبــة اليهــود والســريان، فإليــك مــا يزيــدك يقينــًا أن َفْســل باللــيص ســتان 
  ويغرف من أكاذيبهم غرف الحمقى والعميان.

سـر خطـًا، اللغـة خطـًا وفُ هـم خطـًأ وفُ  قُـرأ القـرءان :عنوانـه م صدر كتـاب٢٠٠٦في سنة 
 .The Qur'an: Misinterpreted, Mistranslated, and Misread اآلرامية للقرآن

The Aramaic Language of the Qur'anصاوما  ابرييل، لجGabriel Sawma ،
ويعمــــل م ١٩٧٥ســـنة  الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــةهـــاجر إلـــى وهـــو ســـرياني مـــن لبنـــان، 

راسـخة  عنـده عقـدةكغيره مـن السـريان و ويقول عن نفسه إنه باحث في اللغات، بالمحاماة، 
تتــراءى لــه ، فالقــرءانمــام أالســريان الــذي يصــيب يصــيبه الــُذهان و  ،مــن العربيــة فــي أعماقــه

  الكلمات السريانية. ه هالوسفي

كلمـــات نطـــق وفـــي كتابـــه يحـــاكي صـــاوما الكـــذاب األصـــغر لوكســـنبورج، فـــي تحريـــف 
هالوس الكلمات السريانية التـي ، من أجل تقريبها من حروفها وتشكيلهاوالتالعب ب القرءان
  .هذه أصل تلك، لكي يصل إلى أن لهتراءت 

لكي يستخرج مـن كـل سـورة سورة سورة،  القرءانبهالوسه وأكاذيبه في وقد سار صاوما 
التــي يمكنــه التالعــب بهــا والـــزعم أنهــا ســريانية األصــل، أو مــأخوذة مــن الكتـــاب الكلمــات 
فــي بدايــة قراءتــه اآلراميــة  ،����������qqqqفــي أصــل قولــه تعــالى:زعمــه فإليــك نــص مــا المقــدس، 

  :لسورة البقرة
"In the book of Psalms, Bib. Heb. "alm" means: "be silent" 
(Psa. 58: 2)"(١).   

   قاله:ثم هاك ترجمة ما 

  "صمتاً تعني:  �������������q�q�q�q"في سفر المزامير من الكتاب المقدس العبري،

  .)"٢:٥٨ (مزامير: 

                                                           

1 ) Gabriel Sawma: The Qur'an: Misinterpreted, Mistranslated, and Misread. The 
Aramaic Language of the Qur'an, P122, Adi Books, USA, (April 15, 2006).  
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َفْسـل باللـيص سـتان ترى، هو ما يردده كما وموقعها من التناخ،  ومعناها نص العبارةو 
قــــع الترجمــــة اأمــــام مو أنــــه وصــــل إليهــــا بســــهر الليــــالي ، وهــــو يــــزعم كالببغــــاء فــــي مقطعــــه

  لمساعدة األطفال. اإللكترونية المخصصة

، نولدكــهفرضــية  هــو ،للحــروف المقطعــة األشــهر التفســيرإن  فــي دراســته ويقــول جفــري
، Geschichte des Qorans القـرءاناألولى من كتابـه: تـاريخ  طبعةال في هااقترحالتي 

  : هم، وفرضية نولدكه هي أن١٨٦٠التي صدرت سنة 

يقــوم و ، القــرءانالنســخة الرســمية مــن عمــل علــى تحريــر ي ثابــت بــن زيــد كــانحينمــا "
ولـى مـن أسـماء الحـروف األ هميـة أأكثـر القطـع  فـيوضـع التـي يتلقاهـا،  األجـزاء جمعب

، طلحـــةتقابـــل:  ������������eeee، والمغيـــرةالســـم رمـــزًا  ����������qqqqربمـــا تكـــون:  لـــذلكأصـــحابها، 
  .)١("وهكذا

 Hartwegويقــــــول جفــــــري إن المستشــــــرق اليهــــــود األلمــــــاني هــــــرتفيج هرشــــــفيلد 
Hirschfeld، الحــروف المقطعــة  وتوســع فيــه، فجعـل كــل حــرف مـن تفســير نولدكـه،ابع تـ

  هكذا: رمزًا ألحد الصحابة،

: أبــو هريــرة، ن: عثمــان، ط: ھم: المغيــرة، ص: حفصــة، ر: الزبيــر، ك: أبــو بكــر، "
طلحــة، س: ســعد بــن أبــي وقــاص، ح: حذيفــة، ع: عمــر، أو علــي، أو ابــن عبــاس، أو 

  .)٢("ربيعة عائشة، ق: قاسم بن

 رمـــزاً  ����������qqqq: تكــون الــودع،  فلمــاذا ويضــربان يخمنــان، تــرى كمــا، ونولدكــه وهرشــفيلد
ولـيس لسـعيد بـن زيـد، والحـاء لحذيفـة  بـن أبـي وقـاص لسـعد ينسـالو ، للمقـداد وليس للمغيرة

  وليس لحسان؟

                                                           

1) The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P249. 
2 ) The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P250. 
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، فرجـع ،والتحليـل اللغـوي وقد أدرك نولدكه نفسه أن ما يقوله تخمين ال عالقة له بالعلم
فـــي الطبعـــة التاســـعة مـــن  القـــرءان عـــن دراســـته فـــي، عـــن تفســـيره هـــذاجفـــري،  يقـــول كمـــا

  عودته إلى القبااله!! توكان، Encyclopaedia Britannica وسوعة البريطانيةمال

 المستشـــرقنظريـــة تـــابع فـــي تفســـيره الجديـــد للحـــروف المقطعـــة  يقـــول جفـــري إن نولدكـــه
التـي نشـرها سـنة عن تفسير الطبري للقـرآن، في دراسته  ،Otto Lothلوت  توو أُ األلماني 
  ونظرية لوت هي أن:، ZDMG بحوث االستشراق األلمانية م، في مجلة١٨٨١

ــــة الحــــروف المقطعــــة مصــــدرها محمــــد نفســــه، "  Mysticولهــــا دالالت باطني
Significationرموزشكال والألالطبيعة نفسها التي ل هالو ، من اآلثار اليهودية ، وهي 

  .)١(" Jewish Kabbala القبااله اليهودية الباطنية في

  .في الحروف المقطعة من الطراز المسيحيآخر وٕاليك تخمينًا 

الحــظ أن ، Aloys Sprenger يقـول جفـري إن المستشــرق النمسـاوي ألـويز ســبرنجر
وأنهــا الســورة التــي تالهــا رســل النبــي دان، مــتتنــاول تــاريخ المســيح ويوحنــا المع ســورة مــريم
فـــي  �����AAAAولـــذا افتـــرض ســـبرنجر أن: ة والســـالم إلـــى ملـــك الحبشـــة، العليـــه الصـــ

، هـــو رمـــز لكلمـــة أو أول حـــرف فيهـــا افكـــل حـــرف منهـــ، بدايــة الســـورة هـــي رمـــوز مســـيحية
  :هي لعبارة التي كونها ألويز من تخميناتهوكانت ا

والهـاء واليـاء مـن:  الصـاد مـن: الناصـري، والكـاف مـن: ملـك،العـين مـن: عيسـى، و "
 Isa' "عيسـى الناصـري ملـك اليهـوديين"هي:  �����AAAAفتكون قراءة: اليهوديين، 

'n Nasari maliku'l Yahidiyin")٢(!!  

م، ١٩٢١كتب، سنة ، Hans Bauerهانز باور األلماني  جفري إن المستشرق ويقول
ـــة عـــن الحـــروف المقطعـــة، اقتـــرح فيهـــا حـــًال  ـــة بحـــوث االستشـــراق األلماني دراســـة فـــي مجل

، وبنـى نظريتـه علـى أن القـرءانلعبـارات مـن وهـو أنهـا اختصـارات لمعضلة هذه الحروف، 

                                                           

1 ) The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P249. 
2 ) The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P250 
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، ومـــن ثَـــم فـــالحروف المقطعـــة فـــي الفتـــة مـــأخوذة منهـــاأســـماء الســـور تكـــون غالبـــًا كلمـــات 
  حسب فرضية باور فإن:و ر لكلمات فيها، هي اختصاسورها 

 �����AAAAو: ، �����zzzzرمــز لكلمــة:  ������AAAA و:، ��������rrrrكلمــة: لاختصــار  ����\\\\�����"
 �����yyyy، و: �����ÁÁÁÁ، والهاء مـن: �����ÆÆÆÆمن : الطاء  �����eeeeو: ، ����»»»»�تشير إلى: 

  .)١("�����ccccمن: 

دراسـة طويلـة  كتـب Eduard Goossensإن المستشـرق إدوارد جوسـنز  ويقـول جفـري
م، فحــص فيهــا الحــروف المقطعــة والســور ١٩٢١ســنة  ،Der Islam فــي مجلــة اإلســالم
مفتـــاح فهـــم هـــذه الحـــروف فـــي اســـتقراء إن يقـــول جوســـنز فـــي دراســـته و  التـــي جـــاءت فيهـــا،

  .عناوين السور

كلهـــا، باســـتثناء ســـورة  القـــرءانســـور ه فـــي جوســـنز أنـــجـــد و هـــذا االســـتقراء وبنـــاًءا علـــى 
وفــي اثنتــين وســبعين كلمــة مــأخوذة منهــا، يكــون عنــوان الســورة الفاتحــة وســورة اإلخــالص، 

وفـي التـي فـي أولهـا،  إحـدى الكلمـاتيكون العنوان هو الكلمة األولى من السورة، أو  سورة
ها مثيرة والفتة لالنتبـاه ولكن السورةليست من أول كلمة األربعين سورة الباقية يكون العنوان 

Striking ،بـــين توجـــد ســـبع ســـور فقـــط  الحـــروف المقطعـــةحـــوي ومـــن بـــين الســـور التـــي ت
، ومن هذه السبعة أربع يكون عنوانها من الكلمات األولى فيهااالثنتين وسبعين سورة التي 

، �����eeeeالحـــروف المقطعـــة فيهــا هـــي نفســـها عنـــوان الســورة أو اســـمها، وهـــي ســـور: ســور 
����الروم، وفصـلت، ووالثالث الباقيات من السبعة هي سور: ، ���������AAAA، و������AAAA، و����\\\\����و

����yyyy����.   

 مـن في أوائل السور، مـن وضـع كلها تأتيالتي أن هذه الحروف هي جوسنز فرضية و 
، أو عنـاوين قديمـة لهـا، ولكنهـا ��������D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A، وأنها تقديم للسور، مثـل: القرءان جمع

  وهي اختصار لكلمات داخل سورها.في صورة مختصرة، 

                                                           

1 )  The Mystic Letters of the Koran, The Muslim World, Volume 14, Issue 3, P250-251. 
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يوجـد فـي فاتحـة وبعضها وأما كيف تكون هذه األحرف أسماء أو عناوين قديمة للسور 
اسـتخدام مختصــر فيقـول جوســنز إنـه مـن المحتمــل ، ��������rrrr: و ،�����AAAAمثــل: عـدة سـور، 
، كلهـا ��������rrrr :سـوروضوع الرئيسـي لمال ذات موضوع واحد، فمثالً  لعدة سور واحد كعنوان

يـــونس، هـــود، يوســـف، إبـــراهيم، ، وتســـمى كـــل ســـورة منهـــا باســـم أحـــدهم: هـــو ســـيرة الرســـل
  الحجر، وهي رمز لصالح.

لهـا رتبـت حسـب طولهـا، و يفتـرض جوسـنز أن هـذه السـور كانـت مجموعـة واحـدة،  ولذا
ضــع لكــل ســورة ثــم وُ  اختصــار اســمها العــام، يهــ ��������rrrrوأن: ســم عــام هــو ســور الرســل، ا

  اسم يميزها داخل المجموعة.

، وهـي: البقـرة، وآل عمـران، والعنكبـوت، والـروم، ولقمـان، والسـجدة، �����AAAAوأمـا سـور: 
ها اختصار لكلمة: المثل، لكثرة في �����AAAA: وعة سور األمثال، وأنممجها إنفيقول جوسنز 

  األمثال المضروبة فيها.

ها يقول جوسنز إنفبسورة غافر، وتنتهي بسورة األحقاف،  سور الحواميم، التي تبدأأما و 
 The Boilingإشارة إلى الماء الحميم بأنها في بدايتها،  ������������AAAA:ولذا يفسرسور اآلخرة، 

Water الكفار والمجرمون في النار. سُيعاقب به، الذي  

شفالي ولوت على يتفق جوسنز مع في سورة الشورى،   ������������AAAA:على  ��������CCCCوزيادة: 
�_����أنها اختصار لقوله تعالى فيها:  �̂]_� �̂]_� �̂]_� �̂]����.  

سب فرضيته في أن الحروف المقطعـة أسـماء للسـور، وأنهـا اختصـار لكلمـات فيهـا، حو 
، والهــاء �����ÆÆÆÆبأنهــا اختصــار لكلمتــين فــي الســورة، فالطــاء مــن:  ��eeee: فســر جوســنز

  .��ÁÁÁÁمن: 

، والعــين ����}}}}����اليــاء فيهــا مــن: مركبــة مــن عــدة كلمــات، ف بــأن �����AAAAوفســر: 
http://www.al-maktabeh.com  .����¡¡¡¡����من: 
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الضــاد ، وفسـر ذلـك بـأن ��������ÉÉÉÉمـن:  فقـد جعلهـا ،��������AAAA :تقابـلوألنـه لـم يجـد كلمـة 
  اد!صكانت تكتب في المصاحف األولى من غير نقط كال

مثـــل  لف والـــدورانولـــو بـــال لـــم يجـــد كلمـــات فـــي ســـورة مـــريم تقابـــل الكـــاف والهـــاء،وألنـــه 
ولكي يكون ذلك مقبوًال في سورتها،  ��������bbbbجعل الحرفين اختصارًا لكلمة:  الصاد، فقد
كانتا في األصل سورة واحدة، وتم فصلهما فـي زمـن مريم  وسورة سورة الكهف  افترض أن

  !الحق

�����Q�Q�Q�Qو ����±±±±����التــــي فســــرها جوســــنز بأنهــــا اختصــــار الســــم النبــــي: ، ����\\\\����وكــــذلك: 
RRRR���� وألنهما في سورة الصافات، فقد افترض أن سـورة يـس، وسـورة الصـافات كانتـا فـي ،

   األصل سورة واحدة.

ـــائج بحـــوث المستشـــرقين  ـــه عـــرض نت ـــام دراســـته إن فـــي األحـــرف ويقـــول جفـــري فـــي خت
ـــاهرة، المقطعـــة علـــى شـــيوخ االزهـــر،  فوافقـــوه علـــى بعـــض وكـــان جفـــري إذ ذاك مقيمـــًا بالق

المنـزل، ومـن  القـرءاننـص مـن الحـروف المقطعـة علـى أن  جميعاً هم أصروا ولكننتائجها، 
هــذه النظريــات القائمــة علــى أن  واتفقــوا علــى رفــضفــوظ، حفــي اللــوح المزلــي كــالم اهللا األ

  .الحروف من وضع البشر

، ، ومــا افترقــوا فيــهوصــحبه مــن المستشــرقينشــيوخ االزهــر وبــين جفــري بــين مواجهــة وال
وقــع عليــه مــا ، والرســالة التــي تتدســس فيل باللــيص ســتانْســفــك بحقيقــة فحــوى مقطــع فَ عر تُ 
  نه صاحبه.أيزعم و  سرقهو 

الموقوف على كـل حـرف وأنها أسماء الحروف، الحروف المقطعة عربية، إذا قلت إن ف
ٕاذا و كالم اهللا عز وجـل ووحيـه المنـزل علـى النبـي العربـي، فأنت تتكلم عن ، منها بالسكون

نفي أدركت ذلك أو لم تدركه، ت ،، فأنتبالعبرانية أو السريانيةهذه الحروف تفسير قلت إن 
  .استعارها من اليهود أو السريانوأنه  ،النبيتأليف أنها من تزعم الوحي، و 
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يخبــرك هــو نفســه بــذلك فــي فإليــك َفْســل باللــيص ســتان وبــالص المستشــرقين والســريان 
  مقطعه:

مائــة بالمائــة إال إذا كــان عنــد ، ولكــن يســتحيل فهمــه بشــكل كامــل كتــاب اهللا عربــي"
  .)١(معرفة كبيرة باللغة السريانية القديمة"القارئ  عند المفسر أو

أن المعنى الحقيقي  من طرازه، لم يفطنوالبالليص  وَفْسل بالليص ستان، ككل الحمقى
معانيهـا، ويفهـم  عـرف السـريانيةكـان ي، وأنـه السـريانعلـى يـد تعلـم ، هو أن النبي لما يقوله

  !الذي أنزل عليه القرءانأو أنه عليه الصالة والسالم لم يفهم معاني 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١١,٣٠- ١١: الدقيقة، اليوتيوب على فيديو مقطع، المقطعة للحروف السرياني المعنى ) ١
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  الحروف في السريانية
ومـــا عرضـــه مـــن نظريـــات المستشـــرقين فـــي الحـــروف ، دراســـة جفـــري تأملـــتواآلن إذا 

مــا لــم يطرحــه وافترضــوا وخمنــوا، ولكــن وغربــوا،  فــي تفســيرهاقوا ر َشــ هــمفســتجد أنالمقطعــة، 
  و له عالقة بها.أتفسير هذه الحروف في السريانية، ، أن أو يفترضه حد منهمأ

مفـردة فـي غيـر كلماتهـا معنـى فـي  بين هـؤالء المستشـرقين لـو كـان للحـروف رجلوثمة 
، وهــو طرحــهو  همعرفتــب هــمأوالأو فــي أي لغــة غيرهــا مــن لغــات الشــرق، لكــان الســريانية، 

مؤلفــات فــي فقههــا ولــه  ،باللغــات الســامية كلهــاعارفــًا المستشــرق األلمــاني نولدكــه، إذ كــان 
 Compendious Syriac، وله كتاب في نحـو اللغـة السـريانية وقواعـدها والمقارنة بينها

Grammar.  

طـرح احتمـال أن يكـون لهـذه الحـروف ولكن ال نولدكه، وال أحد غيـره مـن المستشـرقين، 
 السـريانية، ببســاطة ألن حـروف الســريانية نفســها لـيس لهــا معنـى خــارج الكلمــات فــي نٍ امعـ

  التي تتركب منها.

وعباراته  القرءانزعموا أن كلمات بورج، نبة السريان، منجانا ولوكسذَ يؤكد لك ذلك أن كَ 
العربيــة، وحــوروا  تعســفوا فــي تحريــف الكلمــاتمــن أجــل ذلــك ســريانية، أو مــأخوذة منهــا، و 

الكلمـــات الســـريانية، ودلســـوا فـــي معـــاجم اللغتـــين، وكـــل مـــا خطـــر علـــى بـــالهم مـــن أســـاليب 
ثمة و كان يتقدم أحد منهم نحو الحروف المقطعة، ولوالتدليس فعلوه، ومع ذلك لم  التزوير
  تركوه.ما زعموه و لتفسيرها في السريانية، وجه ل

  يقول َفْسل بالليص ستان في مقطعه عن الحروف المقطعة:

...  الحـروف السـريانية كـل حـرف لـه معنـىالحروف العربيـة لـيس لهـا معنـى، لكـن "
  .)١(...." ف له معنىو قدالت له معنى، ألف باآلرامي له معنى، بيث له معنى، 

                                                           

  .٥-٣ المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة: ) ١
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 َفْســل باللــيص ســتانن مــا يقولــه أ تعــرف مــنهمالســريانية،  وفقهــاء الســريان أئمــةفإليــك 
، وأن الحروف لـيس لهـا معنـى فـي السـريانية أصـًال، فضـًال عـن ليس سوى أكاذيب وفبركة

  .القرءانف المقطعة في أن تكون تفسيرًا للحرو 

 الكلدانيـة السـريانية اآلراميـة اللغـةكتابه: في نحـو في الحلبي األب جرجس الرزي يقول 
  :اآلرامية والسريانية في وموقع الحروف منه،الكالم، ، في تعريف وشعرها وصرفها

لكـالم هـو اللفـظ المركـب الـذي يفيـد إفـادة تامـة، وهـو ال يخلـو أن يكـون مركبـًا مـن ا"
 تركيبـه في الحرف يدخل وال ،فعلين من يتكون ال الكالم أن واعلماسم وفعل،  أو اسمين
الحـرف هـو مـا يـدل علـى معنـى ...  التركيـب ذات عن خارج ألمر به يؤتى وٕانما ،مطلقاً 

  .)١(غير مستقل بالفهم، ومن ثم لم ينفك من اسم أو فعل يصاحبه"

عنــــد معــــاني النحــــو لــــيس لهــــا معنــــى فــــي نفســــها، إال أي أن الحــــروف وحــــدها مفــــردة 
ـــى ، مثـــل داللتهـــا اســـتخدامها كـــرابط بـــين أســـماء أو أفعـــال فـــي العبـــارة علـــى الجـــر، أو عل

  .، أو التوكيدالعطف

األب جبرائيـل القرداحـي،  هيقولـإليك نموذجًا في معاني أحد حروف السـريانية، فـي مـا ف
 وآدابها، في الجامعة البابوية في الفاتيكان، في معنى حرف الالم وتاريخها أستاذ السريانية
، وهــو مــن أكبــر معجمــه: اللبــاب بدايــة البــاب الــذي خصصــه لهــا، فــي ، فــيفــي الســريانية

  :وفاها في العصر الحديثأمعاجم السريانية و 

 :... والثــــاني نحــــو االســــتحقاق :معنــــى، أولهــــا الــــالم المفــــردة لهــــا تســــعة عشــــر"
...  التعليــــل :والخــــامسالتمليــــك ...  :لــــك ... والرابــــعالمِ  :والثالــــثاالختصــــاص ... 

معنـى حتـى  :والسـابع...  المكانيـة والزمانيـة معنـى إلـى التـي النتهـاء الغايـة :والسادس
معنـى ِمـن الجـارة ...  :والتاسـعمعنـى فـي الظرفيـة ...  :والثامنالتي النتهاء الغاية ... 

ــاني عشــر واو العطــف :والحــادي عشــرالتعجــب ...  :والعاشــر الصــيرورة ...  :... والث

                                                           

، طبـع بالمطبعـة ٢٥٢، ٤، صجرجس الرزي الحلبي: في نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية وصرفها وشـعرها باأل ) ١
  م.١٨٩٧الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، بيروت، 
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ــأريخ :والرابــع عشــرمعنــى بعــد ...  :والثالــث عشــر  :... والخــامس عشــر معنــى الم الت
معنــى ينبغــي ...  :والســابع عشــر معنــى علــى ... :معنــى ِبَحَســب ... والســادس عشــر

    .)١(التوكيد" :التعدية ... والتاسع عشر :والثامن عشر

  :��eeeeعن معنى: ، ويقول َفْسل بالليص ستان في مقطعه

تسـتخدم والطـا  عنـي: يـا،ي هيـوحـرف الهِ  ،هيـوحـرف الهِ فهي حرف الطا،  ��eeeeأما "
  .)٢(يا رجل""معناها:  ��eeee، في السريانية القديمة واآلرامية بمعنى: رجل

يقول للبقر من عوام بالليص سـتان الـذين يخـاطبهم ويلتفـون  وًال: َفْسل بالليص ستانأف
يتــه، ســتجده أبالســريانية، لكنــك إذا ذهبــت إلــى مقطعــه ور  ��eeeeيفســر: حــول مقاطعــه إنــه 

  بالسريانية.العبرية ال حروف يكتبها ب

إن: الطـا معناهـا:  الذي يـزعم أنـه خبيـر فـي السـريانية يقـول ستان ل بالليصَفسْ وثانيًا: 
ول إن معناهمـا معـًا: يـا رجـل، رأهمـا مـن اليسـار لليمـين، ويقـرجل، والهـا معناهـا: يـا، ثـم يق

لـذي افلـو كـان المعنـى من اليمين إلـى اليسـار،  قرأوتُ  كتبوالسريانية مثل العربية والعبرية تُ 
  يكون: رجل يا، وليس: يا رجل. ��eeeeيزعمه للطا والها صحيحًا، فإن معنى: 

 فـــيوهـــو يقابـــل الطـــاء العربيـــة، ، ܛܛܛܛيـــت الســرياني: بدايـــة بـــاب حـــرف الطإليـــك وثالثــًا: 
سـرياني شـرقي، ثانيهـا قـديم، وهـو معجـم بـار بهلـول، و  ولهـاأ، مختلفة معاجم سريانيةأربعة 

لــويس معجـم األب وثالثهـا ســرياني غربـي، وهـو كلـداني، منـا ال أوجــين المطـرانوهـو معجـم 
وال ورابعهــا غربــي، وهــو معجــم المستشــرق االلمــاني كــارل بروكلمــان، ، كوســتاز اليســوعي

  وال غيرها: ،رجل :في ذاته، ال له معنى ܛܛܛܛالطيت:  يوجد في أي منها أن حرف

                                                           

، ٤-٣ص، ٢ج، الكلدانيــة الســريانية اآلراميــة اللغــة فــي كتــاب وهــو، اللبــاب: اللبنــاني الحلبــي القرداحــي جبرائيــل األب ) ١
    .م١٨٩١، بيروت، اليسوعيين لآلباء الكاثوليكية المطبعة

 .٨,١٥-٧,٤٥ ) المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة: ٢
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معجـــم المطـــران منـــا، -٢، ٧٨٣ص، ١ج: ، ســـرياني عربـــيمعجـــم بـــار بهلـــول-١"
متعـــدد اللغـــات:  ،معجـــم األب لـــويس كوســـتاز اليســـوعي-٣، ٢٧٢كلـــداني عربـــي: ص

   "Lexicon Syriacum P265: التيني ، سريانيمعجم بروكلمان-٤    ،١٢١ص

للنـداء نها أَفْسل بالليص ستان  زعمالتي ء العربية، الها ، وتقابلܗܗܗܗ السريانية: هيهِ  وأما
، يقـول األب هيـهِ ، ولـيس فيهـا حـروف النـداء فـي السـريانيةفي السريانية: يـا، فإليـك  تعنيو 

  المعاني عند السريان:و المناهج في النحو  كتابه:باب النداء من جبرائيل القرداحي، في 

وأيهـا  ،يـا :، وتوافـق وأيهـا ...  ،ويـا ،وتوافـق: أي،  وأحرف النداء أربعـة:"

، وينـادى ، وينادى بهـا كـل مكـروه ... نداء المندوب في ويا ،واوتوافق: ،   ...
    .)١(وابن بطناه" :بها كل مندوب، نحو

يـتكلم الـذي  حمـقاأل سـتان باللـيص َفْسـل أم لغـتهم هاءوفق السريانأئمة  ،تصدق فأيهما
  إنه ال يعرف حروفها؟!  يقول و نفسهبها، وه القرءانيفسر ، و في معاني لغةٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 ,Ex Typographia Polyglotta، ١٣٤ا!ب جبرائيل القرداحي: المناھج في النحو والمعاني عن�د الس�ريان، ص ) ١

S. C. Propaganda Fide, Rome, 1903..  
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  المقطعة بالسريانيةتفسير الحروف 
، علــــى كــــذبهم وتدليســــهم، كــــان المستشــــرقون وكذبــــة الســــريانإذا  :الســــؤال التــــالي هــــوو 

أن الحـــروف لـــم يـــزعم أحــد مـــنهم ، القــرءانوتعســفهم فـــي اخـــتالق أصــول ســـريانية لكلمـــات 
مفــردة فــي غيــر كانــت الحــروف   لهــا صــلة بالســريانية، أو أن تفســيرها فيهــا، وٕاذا المقطعــة

فمـن أيــن أتـى َفْســل ، هــاملهــا معنـى فــي السـريانية أصــًال، كمـا رأيــت فـي معاجكلمـات لـيس 
الـذي ومـن معنـى،  فـي السـريانية لـهكل حرف من أن  بما زعمه في مقطعه بالليص ستان

  بها؟ القرءانحروف المقطعة في الفي رأسه أن تفسير بال 

  يقول َفْسل بالليص ستان في بداية مقطعه عن الحروف المقطعة:

ـــبـــي مَ ... إذا رَ  تعلـــم لغـــاتأحـــب أأنـــا مجـــرد إنســـان " رامـــي ن لـــي وتمكنـــت مـــن اآلك
... إذا تـدبرنا كتـاب اهللا  وبـاقي اللغـاتهخش على الحميـري والسرياني الشرقي والغربي 

... البحـث الـذي  فسنجده متخم، مـتخم بالكلمـات والجمـل العربيـة ذات األصـول اآلراميـة
وأنــا هــتكلم فــي هــذه غيــره،  وال  أقدمـه بــين أيــديكم اآلن بحــث لغــوي ولــيس بحـث فقهــي

  .)١("السنابات بشكل لغوي وعلمي

عنـد  القرءانفـ ،ل بالليص ستان األحمـقسْ التي في كالم فَ  مرة أخرى إلى المفارقةفتنبه 
رقـى أ هـوأنـه وحـي مـن عنـد اهللا ومـن لـم يـؤمن، مـنهم  مـن آمـناللغويين، يستوي فـي ذلـك 

وتعـددًا فـي طبقـات وٕاشـعاعًا، ، وأكثرهـا تركيبـاً  ،وأغناها في تاريخ العالم، النصوص اللغوية
 األرعــن الخفيــف باللــيص سـتانَفْسـل و  ،والعقــول لقـدرات، وتحــديًا لوٕاثــارة لألذهـان، المعـاني

وأنـه عـرف مـن سـريانية الكلمـات  باآلراميـة والسـريانية، هذا القرءان نص  يفسريخبرك أنه 
فــي الوقــت نفســه الــذي يخبــرك فيــه أنــه ، أنفســهمأهــل الســريانية  هوالجمــل فيــه مــا لــم يعرفــ

، تعلمهـايـتمكن مـن وفي انتظار أن يحبو فيها،  ما زالوأنه ، مبتدئ في اآلرامية والسريانية
  آخر يبحث فيه عمن يبول في رأسه بالحميرية!! يدبليو سِ لكي يخرج منها إلى 

                                                           

  .١,٣٠-١ :الدقيقة، اليوتيوب على فيديو مقطع، المقطعة للحروف السرياني المعنى)  ١
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 يـوحي إلـى مـن يرونـه ويسـمعونه وَفْسل بالليص ستان في مقطعه، وفي مقاطعـه كلهـا،
، وكفاحـه المضـني فـي مواقـع اللغويـة ثمـرة بحوثـه هـو يسبقه إليه أحـد، وأنـه مل أن ما يقوله

فـبعض مـا يقولـه سـرقه مـن  ،المخصصة لألطفـال، وهـو دجـل وتـدليسالترجمة اإللكترونية 
  على ذلك. بأدلةالمستشرقين وكذبة السريان، وقد أتيناك 

حـروف السـريانية لهـا معـاٍن فـي نفسـها زعمـه أن ، وهـو ل مـا فيـهلب مقطعه وجُ وأما صُ 
بـالوا القبـااله  من فقد صبه في رأسهوفي غير الكلمات، وأن تفسير الحروف المقطعة بها، 

  .في رأس غيره من قبلبالوا كما ه العبرية وليس السريانية، نعلمو رأسه وهم ي في

وصـبوا فـي رأسـه مـا يـزعم أنـه بالقبـااله،  أعـادوا تكوينـه الذينأن عرفك هو نفسه يُ  فإليك
مـن أجـل تحريـف التـوراة ويناضـل  ينكـر جعلـوهاسـتوطنوا عقلـه و  مـنهـم وصل إليه بنفسه، 

وهــو يــنص نصــًا علــى تحريــف الــذي يقــول إنــه يفســره،  القــرءانإثبــات عصــمتها، وُيكــذب 
  الكتاب الذي أنزل على موسى:

���������N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

W�V�U�T�S�R�Q�P�OW�V�U�T�S�R�Q�P�OW�V�U�T�S�R�Q�P�OW�V�U�T�S�R�Q�P�O������������ :١٨٧( آل عمران.(  

�����̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P��������  

  ).٩١األنعام:  (

، التـوراة العبريـةمقـاطع مـن يتـرنم فيـه ب فإذا ذهبت إلى مقطع َفْسل باللـيص سـتان الـذي
القديمــة، ســتجد القبــالي الــذي فيــه ويتخفــى فــي  بالعبريــة التــوراة تحريــف عــدم عنوانــه: أدلــةو 

  أسماء العرب يقول:

شك ريت بمراحل، نا كأي شاب مسلم مَ أمحرفة ...  اليش بأحاول أثبت إن التوراة م"
، وتعلمــت العبريــةت التــوراة بالعبريــة درســ... وأنــا مريــت بمرحلــة  وٕايمــان وشــك وٕايمــان

وهـو يطـابق كتـاب  مفتـرى عليـه افتـراء شـديدهـدى ونـور كتـاب أن التوراة تعلمت فيها و 
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ة، أنـا نفسـي مـ... لكي تعرف ماذا يقول هذا الكتـاب يجـب أن تدرسـه بالعبريـة القدي اهللا
  .)١("الشديد العبرية التي أتكلم بها العبرية األشكنازية لألسف

بــين اإليمــان  بٍ كــان فــي شــك وحيــرة وتقْلــأنــه وَفْســل باللــيص ســتان يخبــرك فــي مقطعــه 
يــديهم وقــد أوخــرج مــن بــين  ،حــب التــوراةأشــربوه فتلقفــه مــن علمــوه العبريــة إلــى أن  ،وعدمــه

افتـرى هـو الـذي  القـرءانوأنهـا معصـومة مـن التحريـف و  ،ى إلى أن التـوراة هـدى ونـورداهت
  !!عليها

فإذا أردت أن تعرف هل التوراة محرفة أم ال، وما الـذي حرفـه فيهـا بنـو إسـرائيل، وأنـزل 
مـن أجـل إعادتـه إلـى أصـله، فـارجع إلـى كتابنـا: شـفرة سـورة اإلسـراء بنـو  القـرءانعز وجل 

  .القرءانإسرائيل والحركات السرية في 

الي الـبالص سـيرة َفْسـل باللـيص سـتان والقبـسار  مقاطعه األولى ومقطعه األخيرن وبيْ 
فــي جــذب العــوام باألفكــار المثيــرة، واتبــع اســتراتيجيتهم  ،مــن كونــوه مــن القبــاليين األصــالء

ليسير بهم خطـوة خطـوة نحـو مـا يريـده  والتغلف بالغايات النبيلة، ،بالرايات البراقةٕاغوائهم و 
 ضــالالتهسـرب إلـى  أذهــانهم ونفوسـهم يُ ، وهـو فــي كـل خطــوة إليـه هــم وال يفطنـونويخفيـه 

  .والغايات التي يزعم نبلها هذه األفكار المثيرة والرايات البراقة مغلفة في

شـهر سـبتمبر ، الـذي نشـره فـي الذي عنوانه: الجذور اآلراميـة للقـرآن الكـريم هففي مقطع
وكل ما فيه هو  ،لهأفضل  تقديم فهم و  القرءاناإلسهام في تفسير يريد يقول إنه  م،٢٠١٥

ــاليهــود والســريانفرضــيات الكذبــة مــن   النبــي أن ، وتســريبة نفــي الــوحي، ورســالته الحقيقي
  .مصادرهم ومن بلغتهم القرءان وألف السريان من تعلم

، الـــذي نشـــره فــي شـــهر أكتـــوبر بالســريانية الحـــروف المقطعـــةفســير مقطعـــه عـــن تفــي و 
إســــقاط المســــتوى فحــــواه و  ،نفــــي أن فيــــه طالســــمو  القــــرءانتنزيــــه زعــــم أنــــه يريــــد  م،٢٠١٥

                                                           

-٥,٤٠، ١,٥٠-١القديمة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة:  بالعبرية التوراة تحريف عدم أدلة) لؤي الشريف:  ١
٥,٥٨.  
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، والســــريانية فيــــه ليســــت ســــوى غــــالف للعبريــــة، ونقلــــه شــــفاهة باألســــانيد الصــــوتي للقــــرآن
  .واختالقهم تفسير الحروف المقطعة من وضع اليهود، وما ذكره من ولألفكار القبالية

  م، ٢٠١٦فبرايــر نشــره فــي شــهر  ، الــذي�____����فــي مقطعــه عــن قولــه تعــالى: ثــم 
هم بــه تَ مــا ُيــيــدفع و  القــرءانأنــه يــدافع عــن  ويســتغفلهم حولــه مــن جمعهــم الــذين العــوام أوهــم

 بالســـريانية إلـــى تفســـيره القـــرءانتفســـير دعـــوى وهـــو فـــي الحقيقـــة ينتقـــل بهـــم مـــن  ،اإلســـالم
ويضــع فــي أذهــانهم بــذرة أن النبــي تعلــم مــن اليهــود واألغــاني اليهوديــة،  بالعبريــةصــراحة 

  ونقل عنهم.

عن عدم تحريـف التـوراة، الـذي  مقطعه األخيرْسل بالليص ستان إلى حتى إذا وصل فَ 
 نتقل بالبقر من العوام الذين يلتفون حوله إلى المرتبة التاليةم، ا٢٠١٦نشره في شهر مايو 

التـي علمـه إياهـا  تـوراةالأن  دس في أدمغتهم الفارغةلي، في المحفل الذي أقامه في الفضاء
، وألن القـرءانهـدى ونـور، وأن تحريفهـا مـن افتـراءات ظهـره  نركبـو ستوطنون عقله وييمن 

  .منهامنسوخة  صورةسوى فهو ليس  ،جاء في الزمان بعدهاو كتاب اهللا يطابقها 

خلـع رداء السـريانية الـذي فخبئـه، يُ  كـان عمـا َفْسـل باللـيص سـتان كشفوفي ثنايا ذلك 
الضـالالت الـذي يغـرف منـه الدسـائس و بنبـع وعرفك  ،العبري وجههليظهر خفى فيه كان يت

 للمواصــفات طبقــاً  وتعبئتهــابالمعمــل الــذي تمـت صــناعة رأســه فيــه و مـا يقولــه فــي مقاطعــه، 
 أن محاكاتـه لهـم وسـيره فـي أعقـابهموهموه أو  وهأمن عبالهوية الحقيقية لوبالقبالية،  القياسية

وأن خروجـــه علـــى باللـــيص ســـتان بالغرائـــب واألقاويـــل واإلعـــالم،  الشـــهرة أبـــواب لـــه تفـــتح
 بيـــنهم مـــن صـــيرهويُ حشـــد مـــن حولـــه البقـــر مـــن عوامهـــا واألنعـــام، يالمثيـــرة وغيـــر المألوفـــة 

  .األعالم

ليسـت ه، وال يعـرف حروفهـا، في مقاطع التي يتعثر فيها َفْسل بالليص ستان السريانيةو 
، بالســـريانيةها لهــا معنـــى وأن تفســير  المقطعـــة  أن الحــروف هوزعمـــســوى غـــالف للعبريــة، 

  معاني الحروف القبالية.ليس سوى محاكاه ل
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في  زعم، أبناء القباالهمبالة و ، ذيل المستشرقين والسريان، رعناأل وَفْسل بالليص ستان
كفاحـه فـي  من إبداعه وبنـات افكـاره، وثمـرة أن تفسيره للحروف المقطعة بالسريانية مقطعه

فــي رأســه لــم يخبــروه أنهــم بــالوا بــه فــي رأس بــه ، ألن القبــاليين الــذين بــالوا مواقــع الترجمــة
  !!بثالثة قرونأن يولد  قبلعبر في الزمان سبقه و  آخرباطني 

ه/ ١١٥٦والمتــوفى ســنة مبــارك السلجماســي، نزيــل فــاس بــالمغرب، اليقــول أحمــد بــن 
عبـد شيخه أقوال م، في كتابه: اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز، الذي جمع فيه ١٧٤٣

 فــي" فــي البــاب الثــاني، وعنوانــه:، وهــو المصــدر الوحيــد لســيرته، وتعاليمــه العزيــز الــدباغ
، السـريانية اللغـة تفسير من بذلك يتعلق وما ،عنها سـألناه التي يةالقرءان اآليـات بعض
   "السور فواتح تفسير ثم

 سـريان اللغـات جميـع في سارية السريانية اللغة إن: يقول عنه اهللا رضي وسمعته "
 وسـبب عليهـا، طارئـة واللغـات بأسـرها اللغـات أصـل هـي فالسريانيةالعود ...  في الماء

  .)١("آدم بني عم الذي الجهل عليها طروئها

سـتجد نســخة  ،َفْســل باللـيص سـتان عـن الجــذور اآلراميـة للقـرآن انتقلـت إلـى مقطـعفـإذا 
والقبــااله هــي التــي تســري فــي مغلفــة فــي التحليــل اللغــوي، مــن كــالم عبــد العزيــز الــدباغ، 

  كالمهما معًا سريان الماء في العود:

... وأنـا أعتقـد أن اللغـة العربيـة لهجـة  عتقد أنها أصل كل اللغات السـاميةاآلرامية يُ "
  .)٢(... العربية هي لهجة آرامية" آرامية

بـين العربيـة واآلراميـة  الحقيقيـة العالقـة تعـرفو  ،كاذيـبتخرج من هـذه األن أفإذا أردت 
فـارجع إلـى  ،، والبراهين اللغوية والتاريخية والجغرافية علـى ذلـكالسريانية، وأيهما اللغة األم

  فصل: العربية والسريانية، في بداية الكتاب الذي بين يديك.

                                                           

، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة ١٨٣ســيدي عبــد العزيــز، ص أحمــد بــن المبــارك السلجماســي: اإلبريــز مــن كــالمالبــاطني  ) ١
 م.٢٠٠٢ه/١٤٢٣الثالثة، بيروت 

 .  ٢,١٥، ١,٢٠ - ١) لؤي الشريف: الجذور اآلرامية للقرآن القديم، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة:  ٢
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وتفسـير الحـروف المقطعـة بهـا، ، السريانية أصل اللغـاتمسألة وٕاليك ما تعرف منه أن 
مـا يـرتبط بهـا قنـاة لتسـريب و  ،لـيس سـوى غـالف للعبريـة ،وكل ما يدور حولها ويتفرع منها

  من أفكار قبالية.

  :عن شيخه عبد العزيز الدباغ المباركيقول أحمد بن 

 تســعة عــام وهــو ،الحــين هــذا فــي أحــداً  أعــرف ال: يقــول عنــه اهللا رضــي وســمعته "
، منصـور وسـيدي: لـه فقلـت، بالسـريانية يـتكلم المغـرب أهـل من، وألف ومائة وعشرين

 بهــا، يــتكلم كــان نعــم: عنــه اهللا رضــي فقــال ال؟ أم بهــا يــتكلم كــان، ذلــك قبــل مــات وقــد
 رضـي فقـال تعليمها؟ سبب فما: فقلت، منه أكثر يحسنها كان لبرناويا اهللا عبد وسيدي

 لكثــرة بهــا إال يتكلمــون ال فــإنهم عــنهم، اهللا رضــي الــديوان أهــل مخالطــة كثــرة: عنــه اهللا
 أدبـاً  وسـلم عليـه اهللا صـلى النبـي حضـر إذا إال بالعربيـة يتكلمـون وال تقدم، كما معانيها
  .)١("الدنيا دار في حياته حال وسلم عليه اهللا صلى لغته كانت ألنها ،وتوقيراً  معه

فإذا أردت أن تعرف ماذا يكون الديوان الذي يتكلم أهله بالسريانية، ومن يكون هؤالء، 
 ديوان ذكر في الباب الرابع من كتاب ابن المبارك، وعنوانه: في فهاك هو وأين ينعقد، 
  الصالحين:

 فيـه يتحنـث كـان الذي حراء بغار يكون الديوان: يقول عنه اهللا رضي الشيخ سمعت"
 كتفـه خلـف ومكـة ،الغـار خـارج الغـوث فـيجلس، البعثـة قبـل وسلم عليه اهللا صلى النبي
 عــن أقطــاب وثالثــة يمينــه، عــن أقطــاب وأربعــة، اليســرى ركبتــه أمــام والمدينــة ،األيمــن
 أمـر على السبعة لألقطاب والتصرف: قال الديوان، قاضي ويسمى أمامه والوكيل يساره،
 والصفوف تحته، يتصرفون مخصوص عدد تحته السبعة األقطاب من واحد وكل الغوث،
 األول، الصــف هــو وهــذا الــدائرة، أطــراف هــم الســبعة فاألقطــاب الوكيــل، وراء مــن السـتة
، آخرهـا السـادس يكـون أن إلـى ،الثالـث وهكـذا دائرتـه، وعلـى صـفته علـى الثاني وخلفه
 ويحضـره: عنـه اهللا رضـي قـال ثالثـة، وصـفوفهن قليـل وعـددهن النسـاء، ويحضـره: قال

                                                           

  .١٨٥ص، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ١

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٥٥ ~ 

 

 :أمـور بثالثـة ويتميـزون األحيـاء، مع الصفوف في ويكونون األموات، من لم الكُ  بعض
 زي علـى رجـالً  الديوان في رأيت فإذا وهيئته، الحي زي بخالف يتبدل ال زيهم أن: أحدها

 األحيــاء، أمــور فــي مشــاورة معهــم تقــع ال أنــه: ثانيهــا المــوتى، مــن أنــه فــاعلم يتبـدل ال
 أن: ثالثها، األموات عالم أمور في المشاورة معهم تقع وٕانما فيها، لهم تصرف ال ألنهم
 وسـره ،ظـالً  لـه تـرى ال فإنك الشمس وبين بينك الميت وقف فإذا لها، ظل ال الميت ذات
 ال وشـفافة ثقيلـة ال خفيفـة الروح وذات الترابية، الفانية بذاته ال روحه بذات يحضر أنه

 فـإذا الشـمس، طلعـت وقـد الـديوان إلـى أذهـب مـرة وكـم: عنـه اهللا رضـي لـي قـال، كثيفة
: ، قـاللـه ظل ال وهذا بظله هذا متميزين رأسي بعيني فأراهم استقبلوني، بعيد من رأوني

 ،الروحـانيون وهـم لم الكُ  الجن أيضاً  ويحضره الصفوف، وراء من وهم المالئكة وتحضره
 النبـي يحضـره األحيـان بعـض وفـي: قـال، كـامالً  صـفاً  يبلغـون وال الجميـع وراء مـن وهم
ــه اهللا صــلى ــإذا وســلم، علي ــه حضــر ف  الغــوث، موضــع فــي جلــس والســالم الصــالة علي
  .)١("للصف الوكيل وتأخر الوكيل، موضع في الغوث وجلس

هــذا الفــيلم مــن ونكــاد نــراك تعبــث بشــعر رأســك، وأنــت تهمــس لنفســك، أيــن، أيــن رأيــت 
  ؟قبل

 ، وعـــن أنهـــا مـــع تبـــدلىو الفحـــوعـــدم إذهـــال التفاصـــيل لـــك عـــن  هنئـــك علـــى فطنتـــكونُ 
مـع المالئكـة والجـان، يجتمعـون  البشرفيه  أيتر الذي ديوان فالاألشكال هي هي، األغلفة و 

هو حقًا فيلم مـن ، حضره في الحجاز من هو في فاسويويتشاور فيه الموتى مع األحياء، 
حيـاء، ويسـافر البشـر فـي التي يعيش فيها المـوتى مـع األأفالم هوليوود إمبراطورية اليهود، 

  .الزمان، ويتواجدون في أكثر من مكان

هوليــوود اقتبســت مــن لــيس ألن وديــوان عبــد العزيــز الــدباغ هــو نفســه أفــالم هوليــوود، 
، أال وهــو واحــدوينبوعهــا مصــدرها التــي تســري فــي هــذا وفــي ذاك الميــاه  بــل ألنالــدباغ، 
الـدباغ، لـيس ألنــه  تعـاليم نفسـها هـي سـتان باللـيص َفْسـل مـزاعم أن بالضـبط كمـا، القبـااله
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بل ألن مـن بـالوا فـي رأسـه بالقبـااله هـم فهو يقينًا ال يعرفه ولم يسمع به، من الدباغ،  ينقل
  .أنفسهم من بالوا في رأس الدباغ

اكتشـف وأنـه ما زعمه َفْسل بالليص ستان من أن كـل حـرف فـي السـريانية لـه معنـى، و 
فـي مواقـع الترجمـة اإللكترونيـة التـي تسـاعد تالميـذ االبتدائيـة، إليـك ذلك وهو يتعلم اللغات 

  حمد بن المبارك:أيقول عند عبد العزيز الدباغ، أصله 

 الكلمـات من يتركب السريانية غير لغة كل في الكالم: يقول عنه اهللا رضي وسمعته"
 حــرف فكــل الهجائيــة، الحــروف مــن يتركــب الســريانية وفــي الهجائيــة، الحــروف مــن ال

 منهمـا حصـلت آخـر حـرف إلـى مـعجُ  فـإذا مفيـد، معنـى علـى يـدل السريانية في هجائي
 وفـي به، المسماة الذات على علماً  كان إذا العرب لغة في يدل أحمد مثاله الكالم، فائدة
 علـى المسـكنة والحـاء معنـى، علـى أولـه فـي التـي المفتوحة الهمزة تدل السريانية لغةال

 كانـت وٕان معنـى، علـى مضـمومة كانـت إن والـدال معنـى، علـى المفتوحـة والميم معنى،
 اللغـــة فـــي خاصـــة معـــان لهـــا الهجائيـــة حـــروفال فكـــل...  آخـــر معنـــى علـــى مفتوحـــة

 مـن معنـاهم فـي ومـن ،الكبيـر الكشـف أهـل إال بها التكلم على يقدر ال ولهذا السريانية،
ــي األرواح ــتخُ  الت ــةعر  لق ــة،در  اف ــة اك ــوا الــذين والمالئك ــى جبل ــة، عل ــإذا المعرف  رأيــتهم ف
 إليـه يشير ما إلى بكلمتين أو بكلمة أو بحرفين، أو بحرف يشيرون رأيتهم بها يتكلمون
  .)١("كراستين أو بكراسة غيرهم

، الســريانية معــاجم مــن عرفــت كمــا، الســريانية فــي الحروفمــا قرأتــه للــدباغ أكذوبــة، فــو 
هـي مفــردة خـارج كلماتهــا، و أنفســهم، ال معنـى لهــا  لـك عــن أئمتهـا مــن السـريان هنقلنــاممـا و 

  .ثل العربيةم، مثلها ، كالجر والعطف والتعجبسوى المعاني النحوية

َفْســل كـالم وصـورته فـي كــالم عبـد العزيـز الـدباغ، مغـاليق بـه لـك نفـتح توالمفتـاح الـذي 
وأن حــروف القباليــة، هــو الفــي الحقيقــة باللــيص ســتان، أن تعــرف أن الــذي يتكلمــون عنــه 

  ، وقناة لتسريبها من خاللها. افيهتمويهها غالف لالسريانية ليست سوى 
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إحـدى طـرق تشـفير النصـوص فـي القبـااله، وهـو  هـوفالذي يـتكلم عنـه الـدباغ ويصـفه، 
فـــي حـــروف، يرمـــز كـــل حـــرف منهـــا لكلمـــة، العبريـــة العبـــارات باختصـــار كلمـــات تشـــفير ال

تـــي اســـمها: وهـــي الطريقـــة الللعبـــارة كلهـــا، التـــي تتكـــون مـــن هـــذه الحـــروف وترمـــز الكلمـــة 
  .נוטריקוןون قنوتاري

 وهــي: برشـــيتوفــي التــوراة كلهـــا، الكلمــة األولــى فـــي ســفر التكـــوين،  وأشــهر مثــال لهـــا
يتلـــــوه: فـــــي،  :، ويعنـــــي: علـــــى أو בبيـــــت  :الجـــــر حـــــرف، وهـــــي تتكـــــون مـــــن: בראשית

عالمــة نحويــة فــي آخــر الكلمــة، وهــي ،  יתإيــت ثــم: ، ومعناهــا: الــرأس، ראש /روشريــش
  ولكنها تستخدم بمعنى: في البدء.: على الرأس، في العبرية فمعناها الحرفي

حروفهــا، هــو أول يرمــز لكلمــة، أمــا فــي القبــااله، فهــي كلمــة مشــفرة، وكــل حــرف منهــا 
  وهذه الكلمات يتكون منها عبارة، نصها:

  "תורהה קבלא ישראל אלהים ראה בראשית"

  ولفظها بالعبرية:

  قبل هتوراه"إ"برشيت إلوهيم إسرائيل 

  وترجمتها:

  "رأى إلوهيم إسرائيل تقبل التوراة/الشريعة"في البدء 
   )In the beginning Elohim saw that Israel would accept the law١(  

بالســريانية، الــذي زعـــم َفْســل باللـــيص  ليســت عربيــة، وأنهـــا الحــروف المقطعـــةأن وأمــا 
عنـد عبـد العزيـز الـدباغ منـذ ثالثمائـة فهاك هـو ، بعبقريته الفذةوصل إليه ف كشْ  ستان أنه

  سنة:

                                                           

1 ) MacGregor Mathers: The kabbalaha unveiled , P8, Translated into English from the 
Latin version of Knorr Von Rosenroth and collated with the original chalde and Hebrew 
text , George Redway Publishing , London , 1887. 
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 المحفــوظ اللــوح فــي مكتــوب هــو هــل ،العزيــز القــرءان عــن عنــه اهللا رضــي وســألته"
الـبعض؟  هـذا ومـا: بالسريانية، فقلـت وبعضه نعم،: عنه اهللا رضي فقالالعربية؟  باللغة
  .)١("السور فواتح: عنه اهللا رضي فقال

وصـــفه للـــديوان القبـــالي، الـــذي يحضـــره فـــي الحجـــاز وهـــو فـــي فـــاس،  رجعـــت إلـــىفـــإذا 
السـريانية،  فستجده يخبـرك أن لغـة أهـل الـديوان، األحياء والموتىعند قدومه إليه  ستقبلهيو 

ـــةإال  ـــى العربي ـــإنهم يتركونهـــا إل ـــه الصـــالة والســـالم، ف  ال النبـــي ، ألنإذا حضـــر النبـــي علي
  .السريانية يعرف

والدسيسـة التـي فـي كــالم الـدباغ، كمـا تــرى، هـي نفسـها التـي فــي مقـاطع َفْسـل باللــيص 
وفهمـوه  وجـاء بـه نزل عليـهالذي أُ  القرءانن النبي لم يفهم أبثالثة قرون، وهي ستان، بعده 

تحليــل مــن ال زمنــه فــي غــالف  مغلفــة ســتان، باللــيص َفْســلوالــذين دســوها فــي رأس ، هــم
األسـرار  علـوملفافة عصـره مـن  فيملفوفة  ،الدباغمن دسوها في رأس أنفسهم اللغوي، هم 

  .هاكشفو 

، ألن بالعبرية، وزعم أنـه مـن إبداعـه �����AAAA:وٕاذا كان َفْسل بالليص ستان فسر
اخــتالق اليهــودي جوليــوس قبلــه بثالثــة قــرون ن مــالــذين بــالوا فــي رأســه بــه لــم يخبــروه أنــه 

لـيس هـو سـريانية، و بال يقـول إنـه هـا، الـذيفإليك تفسير عبد العزيز الـدباغ لونصف القرن، 
   سوى أثر من آثار قصة الخلق القبالية:

 تفسـير بعـد إال منهـا المـراد فهـميُ  فـال �����AAAA وأما :عنه تعالى اهللا رضي قال"
 لجميـع تعـالى اهللا مـن إعـالم فهو: هنا منها المراد المعنى وأما ... حدته على حرف كل

 تعالى وأنه تعالى، اهللا عند منزلته وعظيم وسلم عليه اهللا صلى النبي بمكانة المخلوقات
 عليه اهللا صلى الكريم النبي هذا من أنوارها استمداد جعل بأن المخلوقات كافة على نّ مَ 

 وسـلم عليـه اهللا صـلى أنـه علـى دلـت الكـاف أن السـابق التفسـير مـن ذلك وبيان، وسلم
 ومعنى فيه، شك ال حق يطاق ال كونه وأن طاق،يُ  ال أنه على دلت الساكنة والفاء عبد،
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 الوجـود سـيد بـذلك فكـان الحـق، وال سـابق يدركـه فلـم الخالئـق أعجز أنه يطاق ال كونه
 لغيرها مطهرة صافية طاهرة رحمة أنه على دلت المفتوحة والهاء وسلم، عليه اهللا صلى
 السـاكنة اليـاء بمعنـى المؤكـدة الرحلـة مـن العـين عليـه دلـت مـا هـو ألجله والمنادى... 
 الرحلـة لـزوم ذلـك مع وتفيد سبق كما للتأكيد اإلشارة وحروف اإلشارة، حروف من ألنها

 بــه تقــوم الــذي الوجــود نــور وهــو ،الســاكنة النــون معنــى هــو بــه والمرحــول واشــتباكها،
 يا": حينئذ الكالم فمعنى، بالصاد إليه أشير الذي المعنى هو إليه والمرحول الموجودات،

 باألنوار وفراغ حيز في هو من جميع إلى الزماً  حتماً  ذهاباً  اذهب علي  العزيز العبد هذا
 اهللا رضي قال، "منك هي إنما الجميع مادة فإن منك، ليستمدوا وداتهمجُ وُ  بها تقوم التي
 فـإنهم والعيان، بالكشف أربابه عند معلوم الرموز هذه معاني به فسرنا الذي وهذا: عنه

 ومـا وجـل، عـز اهللا أعطـاه مـا ويشـاهدون وسـلم عليـه اهللا صـلى الوجود سيد يشاهدون
 والمالئكـة األنبيـاء المخلوقـات مـن غيـره ويشـاهدون غيـره، يطيقـه ال بمـا ربـه بـه أكرمه

 سـيد مـن سـارية المـادة ويشـاهدون الكرامـات، مـن اهللا أعطـاهم مـا ويشـاهدون وغيرهم،
 صـلى نـوره فـي قابضـة نور من خيوط في مخلوق كل إلى وسلم عليه اهللا صلى الوجود
 وذوات والســـالم الصــالة علــيهم والمالئكــة األنبيــاء ذوات إلــى ممتــدة ،وســلم عليــه اهللا

: عنـه اهللا رضـي قـال، وغرائبه ستمداداال ذلك عجائب فيشاهدون المخلوقات، من غيرهم
، آدم بنو زقهارُ  التي النعمة وفي فيه فنظر ليأكله خبزة طرف الصالحين بعض أخذ ولقد
 الــذي نــوره بخــيط متصــالً  فــرآه بنظــره فتبعــه نــور، مــن خيطــاً  الخبــز ذلــك فــي فــرأى: قــال
 أن بعـد ثـم ،واحداً  الكريم بالنور المتصل الخيط فرأى وسلم، عليه اهللا صلى بنوره اتصل
  .)١("الذوات تلك نعم من بنعمة متصل خيط كل ،خيوط إلى يتفرع جعل قليالً  امتد

ومفتــاح أن تفهــم مــا الــذي يــتكلم عنــه عبــد العزيــز الــدباغ، أن تنتبــه إلــى أن النــور الــذي 
 بالبصـر وتتبعـه يمكـن رؤيتـه نور ماديمعنويًا، بل هو  نوراً  ليس ،�����AAAAفسر به:

جــاءت منــه الــذي  وهــو جوهرهــا، وأن هــذا النــور يوجــد فــي جميــع الموجــودات، كمــا وصــفه
صوًال إلى و  والمخلوقات، اإلنسانمرورًا ب ،تقوم به وتستمد منه وجودها، من أول المالئكةو 

                                                           

  .١٩٤-١٩٣ص، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ١
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متصــل فــي هـذه الموجـودات وأن هــذا النـور المـادي حتــى كسـرة الخبـز، ، الكـون والجمـادات
المصــدر الــذي  النــور األصــلي، وهــو األنــوار كلهــا تتوحــد معــًا وتلتقــي فــيوهــذه ، ومتــرابط

والسالم في ذلك  الصالة عليه النبيأن و وجودها وبقاءها، منه وتستمد  جميعهاانبثقت منه 
  جل تمريره في أذهان العوام وبسطاء المسلمين.أكله ليس إال غالفًا لهذا النور من 

، لـيس �����AAAAقولـه تعـالى: الـدباغ العزيـزفسـر بـه عبـد الـذي  والنور الشعشـعاني
  .النور القباالني ىسو 

النـور الـذي تكـون  نفسها بالنور، أو هي العبرية في قصة الخلق القبالية تلتقي حروفو 
كــل شــيء فـــي الوجــود، ويســري فيـــه، وعبــره تتــرابط الموجـــودات وتتصــل باإللــه الـــذي  منــه

  نه.مانبثقت 

اإلله هو نفسه الوجود كله،  وفيها أنقصة الخلق في القبااله مركبة، ومتعددة الوجوه، و 
هــا ووجودهــا كــان بالصــدور قُ وخلْ  ا كانــت فــي داخلــه ومتوحــدة بــه،ت كلهــاالكــون والمخلوقــو 

  عنه أو االنبثاق منه.

أن قبــل و  ،حـين كـان الوجـود كلــه فـي داخلـهاإللــه النـور فـي هــذه القصـة المركبـة، فمـا أف
المرحلـة  هذه القبااله فيفي اإلله يسمى ذا لو كان بؤرة من النور الالمتناهي، عنه، يصدر 

ـــــــه ـــــــاق الموجـــــــودات عن ـــــــي تســـــــبق  انبث ـــــــن صـــــــوف أور: الت ـــــــور אור סוף אין، إي ، أو الن
    .الالمتناهي

  :זַֹהרوفي سفر الزوهار، أو الضياء 

  .)١(" סוף אין היה בראשית / الالمتناهي"في البدء كان إين صوف

صدور الموجـودات عـن اإللـه كـان عبـر  :أن ،יצירה ספר أو سفر الخلقوفي يتزراه، 
 ة فيوضـات، مصـورة فـيعشـر  مـن تتكون وشجرة الحياة، החיים עץ شجرة الحياة/سيفروت

                                                           

1  ) Nurho de Manhar: The Sepher HaZohar, or The Book of Light, Section I, Genesis, 
P15, New York, Theosophical Publishing Company, 1900. 
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 قنـاة وعشـرون اثنتـان بينهـا ويصـل، متوازيـة أعمـدة ثالثـة فـي مرتبـةمضـيئة،  نورانيـة كرات
  .)•(مضيئة

فـي ، وكان انبثاقهـا لذات اإللهيةلالنور الالمتناهي ن منفسها انبثقت  هيوشجرة الحياة 
  ، فهي:نورانيةالفيوضات هذه الصورة 

ونهايتهــا فــي بــدايتها،  ،بــدايتها فــي نهايتهـا ،ְסִפירֹות עשר /فيوضــاتبلوراتعشـر "
تســري ، داخلهـا فـي كلمتـهو  ،تنصـاع ألمـرهنهايـة لـه، ، وال يحـده شـيء ال  تسـطع بنـور

  )١("تعود إليهو فيها 

، صفة في الـذات اإللهيـةهي أن كل كرة نورانية من كرات شجرة الحياة، ر، اوفي الزوه
ألن الكــون والموجــودات كلهــا صــدرت باالنبثــاق عنهــا، فكــل و  تجليــًا ألحــد أســمائها،وتحمــل 

عضو في كان يقع في داخلها  ،من أسمائه اً متجلى فيها صفة من صفات اإلله واستبلورة 
فـي ، ثم صدر عنها، وبعد صـدوره يناظرهـا و وجزء من الكونمن المالئكة،  ونوع اإلنسان،

  .)•(اتصال معها

 /التـاجتيركِ  ، هـياإللهية كرة النورانية األولى في شجرة الحياةفيض األول أو الفال"  
مـا وهي الصفة األولى فـي الـذات اإللهيـة، وأول ، ֶאְהיֶה ويتجلى فيها اسمه إهيه، כתר

، ومنها خرجت البلورات األخرى تشكل في شجرة الحياةوما النور الالمتناهي،  انبثق من
 ،ַחּיֹותيوت/األحيـاء حَ  :نسـان الـرأس، وفـي المالئكـةويتصـل بهـا فـي اإل كلها، ويناظرهـا 

 الملكـــوت/الملخـــوت :البلـــورة األخيـــرة هـــيأو الفـــيض و  ... ولوفـــي الكـــون المحـــرك األ 
 إشــــيم/ :ويناظرهــــا فــــي المالئكــــة، ֲאדֹנָי أدونــــاي، ويتجلــــى فيهــــا اســــم اإللــــه מלכות

، وفـــي الكـــون أعضـــاء التناســـل، وفـــي اإلنســـان אישיםشـــبيهة اإلنســـان المتجسدون/
  .)٢("العناصر األربعة

                                                           

  ) انظر شجرة الحياة في ملحق الصور. ••••
1  ) Dr. Isidor Kalisch: Sepher Yezirah, Abook on creation in Hebrew with English 
translation, P16, L. H. Frank and Co., Publishers and Printers, New York,1877.    

  ) انظر ما يناظر شجرة الحياة في اإلسان والكون في ملحق الصور. ••••
2) Nurho de Manhar: The Sepher HaZohar, or The Book of Light, Preliminary, P28. 
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وتتواصـل مـع الـذات  تتصل معـًا،، ومخلوقات كوناً ، كلها للموجودات النورانية والجواهر
 وعشـــرين االثنتـــين النورانيـــة الممـــرات عبـــر اإللهيـــة أو النـــور األصـــلي الـــذي انبثقـــت منـــه،

  .الحياة شجرة فيوضات في بينها الواصلة

فصـدور الموجـودات مـن ذات اإللـه عبـر وأما حروف العبرية في قصـة الخلـق القباليـة، 
 صـدرحـروف اسـمها، فكـل موجـود أصـوات تكوينها وٕايجادها عبـر الفيوض النورانية واكبه 

، بينهـا والتوافيـق وبالتباديـل، معـاً  الحـروف أصـوات ، وبـامتزاجته عن اإلله تكون وكانصو 
ن صــوت وشــكل أو رســم  هــذه الحــروفولكــل حــرف مــن ، تخلقــت المخلوقــاتو  الكــون تكــو

ـــة هـــذه الحـــروف كانـــت ،مثـــل النـــورو وعـــدد،  وتتوحـــد فيهـــا أصـــواتها ، داخـــل الـــذات اإللهي
  .إلى الوجود قبل أن تنفصل بعد خروجها من الذات ،وأعدادها بأشكالها ورسومها

 وجـود كلـهمشـتركًا بـين النـور والحـروف، فـالنور مـادة الكان  في القبااله ومن َثم فالخلق
كــل التــي شــكلت  أداة الوجــود هــيوأصــوات الحــروف  ،، والموجــودات انبثقــت منــهوجــوهره

  .وظهر من خاللها بصورته في الوجود ،خصائصههيئته و موجود من هذا النور ومنحته 

  :ر يتزراهفوفي س

، أصـول كـل شـيء، حـرفان وعشـرون هـي األتـاألقـدس، واثنعشرة هـي السـفيروت "
، פשוטות بســيطة ، واثنتــا عشــرة כפולות مزدوجــة ، وســبعةٌ יסוד أمهاتأصــول/ ثالثــةٌ 

  .)١("سفيروت األقدسالواألعداد عشرة مثل 

 فهـو لـيس إالعبـد العزيـز الـدباغ، ما يتكلم عنـه لقد فهمت المعنى الحقيقي  نفاآلن تكو 
وتتـرابط بـه هـا، النور الذي تكونت منه الموجودات في القبااله، وهو جوهرها الذي يسري في

، وبهــذا انبثقــت منــهلــه مــع النــور األصــلي الــذي وتتواصــل جميعهــا مــن خالمعــًا، وتتالقــى 
  .وتبقىحيا التواصل ت

النــــور ليســــت ســــوى  ،تفســــيرًا لهــــا األصــــلي هــــذا النــــور التــــي جعــــل �����AAAA: و
     القبالية. أور إين صوفأو مصدر كل شيء في الوجود،  ،الالمتناهي

                                                           

1 ) Sepher Yezirah, Abook on creation in Hebrew with English translation, P14. 
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  الحروف القبالية
أن الحروف أن زعم َفْسل بالليص ستان، وعبد العزيز الدباغ قبله بثالثة قرون، علمَت 

أن حروف السريانية، في رأيت برهان ذلك و في السريانية لها معنى أكذوبة ودعوى مزورة، 
  .الكلمات مثل العربية، ال معاني لها خارج

واللغــة الوحيــدة التــي للحــروف منفــردة فيهــا معــاٍن هــي اللغــة القباليــة، وكــل مــا تجــده فــي 
، هــو مــن قواهــا وأفعالهــا وطالســمهاكتــب الباطنيــة العربيــة عــن معــاني الحــروف وأســرارها و 

ـــااله ـــااله مآثـــار القب ـــيس ســـوى قب ـــل هـــذه الكتـــب ل ـــة، وُج ـــات  عرب وملطفـــة ومموهـــة فـــي اآلي
سـوف ، و عنـد عبـد العزيـز الـدباغمن ذلك نموذجًا  رأيتَ وقد ية والعبارات اإلسالمية، القرءان

 المعـارف شـمسهـو كتـاب: ، و للقبـااله المعربـة والمموهـةأشهر كتاب ترى نموذجًا آخر في 
  .م١٢٢٥/ه٦٢٢، المتوفى سنة البوني علي أحمدقبالي العربي لل

وأن يتكلمـــون عنـــه هـــو حـــروف العبريـــة ومعانيهـــا القباليـــة، مـــا أن ك برهـــان فـــاآلن إليـــ
  .لها ووسيلة لتمويههاالسريانية ليست سوى غالف 

فــي القبــااله، كمــا رأيــت، أن النــور مــادة الوجــود، وحــروف العبريــة أداة اإليجــاد وٕاعطــاء 
التـي يتكـون منهـا الحروف ا فـولـذوهـي سـابقة علـى وجـوده، كل موجود هيئته وخصائصـه، 

أصـواتها  ، ويتدفق فيمسيرته ومصيرهتحكم و وفيها أسراره، تحوي تاريخه، اسم كل موجود 
  .القدرة على الفعل، ولها الخلق طاقةها جوهر الوجود، وفيهو النور الذي ورسمها 

 ذي، وهو نفسه الاإللهأصوات الحروف العبرية من ذات أن  يتزراه أو سفر الخلقوفي 
  ونقش هيئتها: رسمها

الـذي هـو منها كل ما كان، وكـل مـا هـو كـائن، أصول الخلق، اثنان وعشرون حرفًا "
كالجــدار  בגלגל ، ورتبهــا  فــي دائــرةברוחمــن روحــه ونحتهــا ، בקול هصــوتب نقشــها
  .)١("، وللدائرة مائتان وٕاحدى وثالثون بوابةחומה

                                                           

1 ) Sepher Yezirah, Abook on creation in Hebrew with English translation, P22. 
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فـي  يط بالزمـان،حـالوجـود وت ، التـي تحـويوأرقامهـاودائرتهـا ية القبال النور فهاك حروف
  شمس المعارف:

"وأشهدهم اهللا على سر الدائرة الرحموتية، فانتقش سـرها فـي سـرهم، فأشـرفوا بسـرها 
رداؤهـا، وانشـقت وأحيـت بنفختهـا على سائر أسرارهم، فإذا هي دائرة شعشعانية، انبسـط 

، ٥٦٧سـتعدادها: أمواتًا، وٕاذا بها دائرة لها ظاهر وباطن، فظاهرها دائرة احتـوت حـرف ا
ظاهرهــا فــوق الفــوق، وباطنهــا تحــت ...  ٢٣١وباطنهــا يحتــوي علــى حــروف عــدتها: 

  .)١(، وآخرها آخر اآلخر، ويمينها أزلها، وشمالها أبدها"التحت، وأولها أول األول

ـــــة، بفيوضـــــها،  وهـــــاك ـــــة، الســـــفيروت القبالي ـــــذات اإللهي ـــــق و وتمثيلهـــــا لل ـــــالخل  الحروفب
  البوني:، نصًا عند وأعدادها

، فاألعــداد العلويــات أســرار الحــروف فــي األعــداد، وتجليــات األعــداد فــي الحــروف"
ــات، والحــروف  ــاتاالروحاني ــدوائر الجســمانيات والملكوتي هــم ســر فِبســر األعــداد فُ ...  ل

الروحـاني، فـآخر مرتبـة العقـل أول مرتبـة  العقل الرباني، وبسر الحروف فهم سر الروح
، هـم سـر الكرسـي األعلـىبسـر الحـروف فُ النفس العلوية، وهي الفـيض األول أيضـًا ... 

ــي الكرســي  ــا ف ــاختالف ذواته ــة ب ــة والســفلية مختلف ــوالم العلوي ــذوات مــن الع ــك أن ال وذل
ــى، واخــتالف أطوارهــا ونقلهــا فــي الكرســي األبهــى،  ــادئ األعل فالكرســي الواســع أول مب

من نسبة انبعاثـات الملكوتيـات، واسـتمداد آخـر درجـة مـن السـفليات أول درجـة العرش، 
من العلويات، واعلم أن العرش األبهى فيض النور األول، والكرسي الواسع فيض النـور 

، والثالــث هــو أول الحــروف وآخــر مرتبــة الثــاني، والكرســي األعلــى فــيض النــور الثالــث
�����p�o�p�o�p�o�p�oعبر عنـه بحقيقـة البشـر، الـذي فيـه التنبيـه بقولـه تعـالى: م، وهو السر الالعدد

t�s�r�qt�s�r�qt�s�r�qt�s�r�q������������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u~�}�|�{�z�y�x�w�v�u~�}�|�{�z�y�x�w�v�u~�}�|�{�z�y�x�w�v�u������������")٢(.  

                                                           

مكتبــة ومطبعـة مصــطفى البــابي ، ٧٩ص، الكبــرى المعـارف شــمس: البــوني يوسـف بــن علــي بـن أحمــدالقب�الي العرب��ي  ) ١
  .م١٩٢٦ه/١٣٤٥الحلبي، القاهرة، 

  .٨٤ص ، الكبرى المعارف شمس ) ٢
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~ ٣٦٥ ~ 

 

الـــذات اإللهيـــة، هـــي الترجمـــة الحرفيـــة  وكلمـــة: فـــيض النـــور، التـــي يصـــف بهـــا البـــوني
فــي شــجرة البلــورات النورانيــة التــي تمثــل صــفات الــذات اإللهيــة ، التــي هــي ְסִפירֹות لكلمــة:
  .ְסִפיָרה، وواحدتها: سفيراه الحياة

هــو ، هــذيانو  ت وشــعوذةالوفهمــه مــن تعرضــوا لــه علــى أنــه خــزعب، والــذي قرأتــه للبــوني
فهــي وتمثيلهـا للـذات اإللهيـة، وٕايجـاد العـالم المنظـور مـن خاللهـا،  وصـف دقيـق للسـفيروت

فــالفيض وكــل فــيض هــو صــفة للــذات أو مظهــر تتجلــى بــه، تتكــون مــن فيــوض نورانيــة، 
 ، والفيض الثـانيفي السفيروت כתר، العرش األبهى، هو كتير أو التاج عند البوني األول
الكرســـي والفـــيض الثالـــث، ، فيهـــا חכמה حوخمـــة أو الحكمـــة  ، الكرســـي الواســـع، هـــوعنـــده

  .בינהبيناه أو الفهم  األعلى، هو

، وآخـر درجـة مـن موجـودة فـي الفـيض األول، علوية وسـفلية، كلها العوالمالملكوتيات و و 
ت فيـوض السـفيروت انبثقـ ألنعنـد البـوني، تستمد من أول درجـة مـن العلويـات،  السفليات

ومــن ثَــم فأصــل الملكــوت وكــل فــيض كــان مصــدرًا لباقيهــا، /التــاج، كلهــا مــن الفــيض األول
  أول فيض. والعالم المنظور في 

وٕاخـــراج الموجــودات مـــن والحــروف بأصــواتها وأعـــدادها هــي أداة تشـــكيل النــور اإللهــي 
  .، عند البوني كما هي في السفيروتالفيوض إلى الوجود

فـي القبـااله، الـذي  קדמון אדם آدم القـديمهو ، اإلنسانحقيقة والذي يصفه البوني بأنه 
 العــالم إلــى يخــرجكــان داخــل الــذات اإللهيــة ومتوحــدًا بفيــوض الســفيروت النورانيــة، قبــل أن 

  .طينجسد من سي جوهره النوراني ب، وقد كُ المنظور

ات، بــل مـوالحـروف العبريـة فــي القبـااله، ليسـت فقــط لهـا معـاٍن وهــي مفـردة فـي غيــر كل
  .ان وفيها أسرارفي رسم كل حرف معلمنحنيات للزوايا واو بل لرسم كل حرف معنى، 

، فــي كتابــه: الحــروف النورانيــة Aaron L. Raskinســكنز يقــول الربــي هــارون رَ 
Letters of Light:عن حروف العبرية في القبااله ،  
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التي يرسم بهـا  ، وهي الطريقةDesignهيئة  -١: العبرية لهمن حروف  حرفكل "
 ،فــي داخــل الحــرف Divine Energyالحــرف، وهــذا الرســم يمثــل الطاقــة اإللهيــة 

Intrinsicنـور داخلـي ثمـة وباإلضـافة إلـى ذلـك   Light وٕان لـم يرسـم فـي كـل حـرف 
ــورق ــى ال ــق ،عل ــل  -٢ فهــذه هــي حــروف الخل عــدد بحســاب الُجمGematria ،٣- 

وهـي التـي تعرفنـا  ،Nekudosحركـات نقـط و  -٤معنى، وكل حـرف لـه معـاٍن متعـددة، 
، فــبعض الحــروف فــي التــوراة لهــا تــاج أو Crownsتيجــان  -٥كيــف ينطــق الحــرف، 

 ، وكـــان الربـــي أكيفـــا خطـــوط صـــغيرة فوقهـــا، تضـــيف قـــوة إلـــى الحـــرف، ولهـــا معانيهـــا
Rabbi Akiva طعميم  -٦، مشهورًا بكشف أسرارهاCantillation فكل كلمة لهـا ،
حـتفظ يوجـد فـي كلمـات مختلفـة يحـين  ... وفي القبااله أيضًا أن الحرف نغمة موسيقية

وعدده في حساب الُجمل، ولذا فالكلمات فـي أشـكالها وصـيغها المختلفـة متصـلة  بطاقته
   .)١("ومترابطة

  البوني: فإليك اسم كتاب الربي َرسكنز وصفًا للحروف المقطعة عند

وهي الحروف النورانية األربعة عشـرة غيـر حروف الهجاء الكائنة في أوائل السور، "
لكــل حــرف مــن الحــروف األربعــة عشــر معنــى، لــو أطلــع اهللا تعــالى عليهــا و  ... المكــررة

  .)٢("العبد نال كرامة من لدنه

 ومعانيهـا ،سـفر الخلـق، وموقعهـا مـن القباليـة الحـروفبعـض ار ر إليك نماذج من أسثم 
ــــة ــــااله مــــن عنــــد  الباطني والملطفــــة بالعبــــارات  ،، مــــع طبعتهــــا المعربــــةالربــــانيينأبنــــاء القب
، وفـي كتـاب: شـمس المعـارف عنـد عبـد العزيـز الـدباغ ، والمموهة في السـريانية،اإلسالمية
  قوله:في  روائحهاجد ، وتبالليص ستانالتي أشار إليها َفْسل هي المعاني و للبوني، 

لكن الحـروف السـريانية كـل حـرف لـه معنـى ... ألـف بـاآلرامي لـه معنـى، بيـث لـه  "
  .)٣(معنى، دالت له معنى، قوف له معنى ...."

                                                           

1 ) Rabbi Aaron L. Raskin:  Letters of Light, P7, Sichos in English, England, 2003. 

  . ٦٥، ٦٣ص) شمس المعارف الكبرى،  ٢
  .٥-٣ المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوب، الدقيقة: ) ٣
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  :سفر الخلقيتزراه أو في  األلفهذه هي ف

هـا ومزج، وألبسها تاجـًا، ברוח البدائي الروح/الهواءحاكمًا على  א أللفاهو فوض "
والصـدر ، وكون منهـا الهـواء فـي الكـون، واالعتـدال فـي السـنة، مع غيرها من الحروف
   .)١(في اإلنسان، ذكرًا وأنثى"

  :حرف األلفالمعاني القبالية لويقول الربي َرسكنز عن 

ورسـم ، Divinely Designedإلهيـًا حرف األلف تم تصـميمه رسم جانب من "كل 

 أسـفل، وفـاف فـي، ويـود י: مـن فـوق يـودمن ثالثة أحرف، يتكون   األلف
، وفهمنا نقطة في بحره، واليود السفلى أعلى ترمز لإلله الذي هوفاليود فوق ، ו: مائلة

، الـذي يسـكن األرض، Jewish Peopleوالشـعب اليهـودي  Yehudimتمثل اليهـود 
تمثـل عقيـدة اليهـود  والفـاف المائلـة ويخضع لإلله، وهـو الوعـاء الـذي يسـتقبل حكمتـه،

، אלוף،ألـــوف األلـــف لهـــا ثالثـــة معـــاٍن مختلفـــة، فـــاألول: و ... التـــي توحـــدهم باإللـــه 
ثمـة عينـًا وهي تعرفنا أن اإلله خلق الكون وهو سـيده، وأن  ،Masterومعناها: السيد 
ــًا تســمع ــاني: تــرى وأذن ــا ، والث ــم ،אולפנה،ألوفان ــا ان Teacher أو المعل ، وهــي تعلمن

ومعناھ�ا:  ،פלאه َلـ: بِ ، والثالثاإلنسانيةاإلله ليس فقط خالق الكون، ولكنه أيضًا معلم 

نصل إليها بقراءة حروف األلـف معكوسـة مـن اليسـار لليمـين، ، و Wondrousعجيب 
 Esoteric or Mystical البـاطني للتـوراة الخفـي أو وهـي تمثـل القبـااله والمسـتوى 

Level ...  ن األلفــي أو خلــق العــالم ليبقــى ســتة آالف ســنة، والتلمــود يخبرنــا أن اإللــه
خيرة هي واأللفا سنة األلتوراة، من ا تالها ألفا سنة، Chaosسنة األولى كانت عماًءا  

أن األلفــي ســنة األولــى  Rashiالربــي راشــي  لنــافســر وي، Mashiachشــيحاه أيــام المَ 
وأن األلفـي سـنة التاليـة ول لأللـف: ألـوف، ، وهـي تقابـل المعنـى األ هي التي بدات بآدم

ولذا فهي تقابـل المعنـى الثـاني لأللـف: جاء بالتوراة/الشريعة، بدأت بإبراهيم، وهو الذي 
  .)٢(تدخل في مفهوم: ِبَله، ألنها أيام حافلة بالعجائب" وأيام الهامشيحاهألوفانا، 

                                                           

1  ) Sepher Yezirah, Abook on creation in Hebrew with English translation, P26. 
2 ) Letters of Light, P20-22. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٦٨ ~ 

 

، وصـلتها بـالخلق ،وتمثيلهـا لأللوهيـةوجوهرها النوراني، ، لأللف وهذا هو تعريب البوني
  : واحتوائها للزمان

يعقل، وعلوها حقيقة التوحيد من غير  األلف الظاهرة بنسبة فوق الفوق، إذ ال فوق"
وال يمـــين وال  ،وال فـــوق وال تحـــت ،وال حصـــر وال إطـــالق ،تمثيــل وال تشـــكيك وال تشـــبيه

وٕاقامتهـا قطـرًا  ...األلف أخف الحروف وألطفها، لعدم التشبيه، وال خلف وال أمام ،شمال
قائمًا، وال شبه لها في اآلحاد الحرفية، وال يتقدمها غيرهـا فـي آخـر الكلمـة، فهـي تشـير 

لــم الحــروف فــي األلــف، وعلــم األلــف فــي النقطــة، وعلــم ... وعِ  إلــى األوليــة واألخرويــة
وعلـم في المعرفة األصلية في األزل والمشيئة، وعلم المشيئة فـي غيـب الهـواء،  النقطة
لـه  ... واأللـف���� �������������W�V�U�T�S�R�Q�P�W�V�U�T�S�R�Q�P�W�V�U�T�S�R�Q�P�W�V�U�T�S�R�Q�P:لهـواء فـي قولـه تعـالىغيـب ا
لما أمـره اهللا أن يكتـب  ونه ناريًا هو أن القلمكمبدأ العقل، والسر في  زلية، وهوالقوة األ 

، فسـاح منـه نقطـة مـن النـور، ثـم ما هو كائن إلى يوم القيامـة وضـع رأسـه علـى اللـوح
  .)١("ساح منها األلف

  :لهمزة في السريانيةالدباغ ل العزيز التي زعمها عبد معانيهي الوهذه 

 وتكون كثرت، أو لتقَ  ،األشياء جميع إلى إشارة فهي مفتوحة كانت الهمزة، فإن أما"
ــي اإلشــارة ــان بعــض ف ــى المــتكلم مــن األحي ــه إل  مــن ســالمة اإلشــارة وهــذه ونفســه، ذات
 مكسـورة كانـت وٕان، القليـل القريـب الشيء إلى إشارة فهي مضمومة كانت فإن ،القبض
  .)٢("المناسب القريب الشيء إلى إشارة فهي

  في سفر الخلق أنه:حرف القاف،  وهاك نموذجًا آخر في

                                                           

  .٣٠٥، ١٠٣، ٧٩، ٦١ص، الكبرى المعارف شمس ) ١
 .١٩٣ص ،العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ٢
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وألبســها تاجــًا، ومزجهــا مــع غيرهــا مــن الضــحك، حاكمــًا علــى  ק هــو جعــل القــوف"
والطحــال فــي بــرج الحــوت فــي الكــون، وشــهر آذار فــي الســنة،  الحــروف، وكــون منهــا

  .)١(ذكرًا وأنثى"اإلنسان 

  كنز:َرسمعناها عند أبناء القبااله من الربانيين، يقول الربي  وعن

لكــن بينمــا تمثــل هيــه القداســة، تــدل الخطــوط  ، ה هيــيشــبه رســم هِ  ק ورسـم القــوف"
واألفعـــال  Profane األفكـــار غيـــر النبيلـــة واألقـــوال الدنســـةالثالثـــة فـــي القـــوف علـــى 

 ،يخـــالف الشـــريعة، ويخـــرج علـــى حـــدود التـــوراة، وهـــي تمثـــل الشـــخص الـــذي الشـــريرة
، Impurityوالنجاســة  Falsehoodالــزور والزوهــار يســمي القــوف والــريش حــروف 

، التي تعنـي  קר ويمكننا أن نالحظ ذلك بجمع القوف والريش، فيتكون منهما كلمة: َقر
كـل ، و وهـو الخشـوع والحيـاة، وهـي نقـيض الـدفء، والبرودة هي الـدناءة والمـوتالبرد، 

وعلـى خـالف ذلـك من كان متصًال باإلله فهو دافئ وحـي، و واحد منا انفصل عن اإلله، 
العــدم ، واالنقطــاع عــن اإللــه، وهــي Abyss ماقبــل الخلــقفــراغ و  فــالبرودة هــي الهاويــة

  . )٢("الموتو 

، والمــوت الفــراغو  الشــرعلــى و ، مخالفــة الشــريعةالنجاســة و  وبــرودة القــوف وداللتهــا علــى
فقــان بــين الصــاد والــزاي، وهمــا حرفــان مت فــي القبــااله المعربــة تفرقــتفــي القبــااله اليهوديــة، 

  ، يقول البوني في خواص حرف الصاد:الصفيرالصفة، وهي  في ومتشابهان في المخرج

، فمـن كتبـه علـى وهو حرف ناطق يابس طبعه التراب، وبرودتـه زائـدة علـى يبوسـته"
  .)٣(يه الوحوش"لوحمله معه وخرج للصيد تسارعت إمرة يوم الجمعة،  ١٤رق ظبي 

  :��������AAAAويقول عبد العزيز الدباغ في معنى حرف الصاد، وفي تفسير قوله تعالى: 

                                                           

1 ) Sepher Yezirah, Abook on creation in Hebrew with English translation, P42. 
2) Letters of Light, P188 

  .٣١٠ص ،الكبرى المعارف شمس ) ٣
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 ،عليها اهللا غضب التي األرض هي فالمفتوحة ،مفخمة كانت فإن...  : الصاد وأما "
 فيهــا، خيــر ال الــذات أو ،فيهــا نبــات ال التــي الــذات والمكســورة فيهــا، نبــات ال التــي أو

ــا مــا والمضــمومة ــه يلحقن ــين مــن ضــرر من  تكــون مفخمــة كانــت وٕاذا، الســابقين المعني
 اهللا رضـي فقـال ، ��������AAAA أمـا:...  وجـل عـز اهللا مـن بغضـب هؤالء على ما إلى اإلشارة
 وجميـع النـاس فيـه يجتمـع الـذي الفـراغ السـورة هـذه فـي بـه المراد إن: تفسيره في عنه

 :هـو يقـول فكأنـه والوعيـد، الوعـد سبيل على اآلية في كرهوذِ  المحشر، يوم في الخالئق
����AAAA����، هو به وأبشركم أخوفكم الذي أي: ����AAAA����، مـا علـى يتلـون الفـراغ ذلـك أن وذلك 

 المـؤمن وعلـى، العـذاب مـن عـذاباً  كـافر علـى فتـراه ،اتو الـذ مـن ذات كـل أفعال تقتضيه
 واحـد فـراغ أنـه مـع ،أبـداً  حيـزاً  يشـبه حيـزاً  فيه تجد وال...  الرحمات من رحمة جنبه إلى
 الفـراغ ذلـك فـي يكـون أنـه يخفـى وال...  الـدنيا طبيعـة تقتضـيه مـا وعلـى العين رأي في

  .)١("والشياطين والجن والمالئكة، واألنبياء والمؤمنون، الكفار

  ويقول الدباغ في معنى حرف الزاي:

 ضـره، الشـيء علـى دخـل إذا الذي للشيء اسم فهي مفتوحة كانت فإن: الزاي وأما "
 القبــيح إلــى إشــارة فهــي مضــمومة كانــت منــه، وٕان يتحــرز ومــا للشــيء اســم: مــرة وقــال
 فيـه ضـرر ال الـذي القبـيح إلـى إشـارة فهـي مكسورة كانت كالكبائر، وٕان ضرر فيه الذي

  .)٢("والنجاسة والشبهات كالصغائر

يثرثــر اللغــات، و تبحــره فــي و  ،بعبقريتــه الفــذة فــي مقاطعــه يتبــاهى وفســل باللــيص ســتان
ســـهره الليـــالي وهـــو يكـــافح فـــي مواقـــع الترجمـــة الفوريـــة التـــي تســـاعد األطفـــال وتالميـــذ  عـــن

اكتشـــف بكفاحـــه هـــذا أن تفســـير الحـــروف المقطعـــة بالســـريانية، وأن  يـــزعم أنـــه، و المـــدارس
كشــــف نفســــه بالتصــــريح ، فقــــد ِغــــرو  َفْســــلٌ  ولكــــن ألنــــه، مــــتخم بالكلمــــات اآلراميــــة القــــرءان

بالتفـاف البقـر مـن نشـوته وفي غمـرة ، والكتابة بحروفها، وليس بحروف السريانيةبالعبرية، 

                                                           

 .١٩٣-١٩٢، ٢٠١اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز، ص)  ١
  .٢٠٠ص، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ٢
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ومـا اتسـمت بـه الـردود عليهـا مـن  ،لغـطستان حـول مقاطعـه ومـا أثارتـه مـن  صعوام باللي
سـقط منـه الـرداء الـذي يمـوه فيـه نفسـه، وفقـد السـيطرة علـى مـا  ،خطابة وضجيج بال طحن

، فخـرج مـن بـين وهـم يعلمونـه العبريـة حيرته، وبالوا في رأسـهبمن تلقفوه في وعرفك ، يقوله
اقتباس منها ويفتري  القرءانأيديهم وهو يؤمن أن التوراة التي علموه إياها هدى ونور، وأن 

  عليها.

البــوني وعبــد والســؤال الــذي قــد تســأله اآلن: هــذا عــن َفْســل باللــيص ســتان، فمــاذا عــن 
، ومــن الــذي لــوث التــي تســري فــي ثنايــا مــا كتبــوه القبــاالهتــتهم أومــن أيــن العزيــز الــدباغ، 

  عقولهم ونفوسهم بها؟

وموقـــع القبـــااله  فــي أن تعـــرف صـــلة اليهـــود بــالغرب اإلســـالمي، واإلجابــة علـــى ســـؤالك
  ، فهاك اإلجابة موجزة.هذا الكتابتفصيل ذلك ليس موقعه وألن  وأبنائها من فاس،

 أكبــر كانــت العربيــة األنــدلس أن خالصــتها ،وثيقــة تاريخيــة عالقــة والمغــرب اليهــود بــين
 القباليـةنصـوص وال، كبيـراً  ازدهـاراً  فيها وازدهروا في العصور الوسطى، لليهود وتجمع بؤرة

  .األندلس في التاريخ في مرة ألول مكتوبة ظهرت

ممالكهـا  سـقوطبدايـة و ندلس العربيـة، أواخر عهد األالقرن الثاني عشر الميالدي،  ومنذ
إلـــى الكاثوليكيـــة  األنـــدلستحـــول قســـم كبيـــر مـــن يهـــود أمـــام البرتغـــال واإلســـبان الكاثوليـــك، 

وهم يهود ، Cryptojewsظاهرًا، وتكون منهم أكبر تجمع في التاريخ من اليهود األخفياء 
  .Maranosالمارانو 

خفيــاء ظــاهرة ينفــرد بهــا اليهــود، دون أمــم األرض ومللهــا كلهــا، وهــم اليهــود واليهــود األ
الـــذين يـــدينون ظـــاهرًا بـــديانات الـــبالد التـــي يعيشـــون فيهـــا، ويمارســـون شـــعائرها، ويحملـــون 

ويعيشون بينهم على أنهم منهم، ولكنهم يخالفونهم في باطنهم، ويعتقدون في أسماء أهلها، 
  ني إسرائيل، ويتزاوجون فيما بينهم ويتوارثون سرًا أنسابهم.من نسل بأنهم قرارة أنفسهم 

هـــؤالء اليهـــود األخفيـــاء، لـــيس مـــا يحملونـــه مـــن أســـماء مســـلمة أو  هويـــةوالفيصـــل فـــي 
يصلون في المساجد أو في الكنائس، وال أنهـم يـدفنون حـين يموتـون فـي  مسيحية، وال أنهم
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األشخاص والجماعات من موازين في نسبة ، مما هو معتاد المسيحيينأو  المسلمينمقابر 
بــل الفيصــل فــي هــويتهم وغايــاتهم وتحديــد صــلتهم بــالمجتمع الــذي إلـى هــذه الديانــة أوتلــك، 

يوجــدون فيــه، هــو اعتقــادهم أنهــم مــن نســل بنــي إســرائيل، وأن دمــاءهم المقدســة تســري فــي 
مــن غايــة بنــي  هــم فيــه فــي االتجــاه الــذي يقربــهعــروقهم، ثــم ســعيهم لتوجيــه المجتمــع الــذي 

  ، ويفضي إلى إعادة الهيكل.إسرائيل

خفيــاء نحــو توجيــه المجتمعــات فــي اتجــاه غايــة بنــي إســرائيل، وســعي هــؤالء اليهــود األ
وال ، فهـم ال يرفعـون شـعارات اليهـود، وال يـدعون إلـى غايـاتهم، باإليجـاب ولـيس سلباً يكون 

يموهون أنفسهم و البالد التي حلوا فيها، أعالم بل على نقيض ذلك يرفعون ينتسبون إليهم، 
بــأنهم يزعقــون و ا، هــمــن يمثلولــى أَ ويســعون إلــى تصــدرها، وهــم يزعمــون أنهــم فــي شــعوبها، 

مـن يخـالفهم أو يعرقـل مـا صـمون ، ويالدفاع عن مصـالحهايريدون نهضتها و أنهم و  ،رادتها
ووســيلتهم فــي ذلــك  أو العــداوة للشــعب،الــبالد، أو الخــروج علــى المجتمــع،  يفعلونــه بخيانــة

  .مات الجوفاء البراقةة والكلامتطاء عوام كل أمة بالشعارات الرنان كله

التوغـــل فـــي نســـيج  هـــذه الرايـــات، يســـعون إلـــىثنايـــا  هـــذه الشـــعارات، وفـــي ومـــن خلـــف
توطئتهــا مــن أجــل رأســها،  إلــى والصــعودشــرايينها وأعصــابها، فــي يان رَ َســوالالمجتمعــات، 

 الــديانات ٕازاحــةوموازينهــا، و  معاييرهــا وتــذويب، أخالقهــا حــلعبــر لبنــي إســرائيل وغايــاتهم، 
وتحريــــف زعزعــــة عقائــــدها، ، و اجتماعهــــا مــــن شــــعائرها بممارســــة أنفســــهم يموهــــون التــــي

 ، وكـل مـنهم فـي غاياتـه وأسـاليبهيزعمون أن تحريفهم هو باطنها وحقيقتهـاوهم ، نصوصها
صــورة طبــق األصــل مــن اآلخــر، علــى اخــتالف المكــان وتنــائي  وتغريــره بمــن يلتفــون حولــه

  الزمان.

ـــاء فـــي المجتمعـــات، مـــنهم  ًا أســـر مـــا يكـــون ، ومـــنهم اً أشخاصـــمـــا يكـــون واليهـــود األخفي
معدودة، ومنهم ما يكون طوائف وجماعات كبيرة، وأكبـر هـذه الجماعـات فـي التـاريخ يهـود 

، التي خرج من ود الدونمه في تركيا العثمانية، ويهالكاثوليكية المارانو في إسبانيا والبرتغال
  .وطائفة جديد اإلسالم في فارس، التي جاء منها الباب والبهاء، بينها أتاتورك
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 ،غسـلوا عقلهـافوجحافل اليهود التي زحفت على مصر منذ أواسط القـرن التاسـع عشـر، 
فوصـــلوها بـــالغرب الـــذي  روا والءاتهـــا وعـــداواتها،وغيـــ موازينهـــا،أفســـدوا و  ،ومســـخوا روحهـــا

فــل الماســـونية محاالإقامـــة  عبــر، عالئقهـــا وقطعـــوا مــع العـــرب واإلســالم يســتوطنون عقلــه،
، ونشـــر صـــناعة الســـينما إليهـــإادخـــال ، و صـــحفها ٕانشـــاءوالتوغـــل بهـــا فـــي أدمغـــة نخبهـــا، و 

، دولتها مؤسساتأصول ٕارساء على اقتصادها، و  ةسيطر الو وعلمنة تعليمها، ، المالهي فيها
 ولـــوال التخريــــب الــــذهني والنفســــي، تـــتحكم فــــي حركتهــــا واتجاههــــا ووضـــعها علــــى قضــــبان

الـذي خربـوه فـي مصـر مـا أقيمـت إسـرائيل،  واألخالقي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي
، وبقــي األخفيــاء ليحكمــوا إســرائيل واليحكمــهــاجر الصــرحاء ة اليهــود تحققــت غايــأن وبعــد 
  مصر!

بعـــد ســـقوط آخـــر ممالكهـــا فـــي غرناطـــة ســـنة ثـــم العربيـــة، خـــر عهـــد األنـــدلس اومنـــذ أو 
، وكانـت حـركتهم ابدأ يهود األندلس، الصرحاء منهم واألخفياء، فـي التحـرك منهـم، ١٤٩٢

  . في اتجاهين

، ونشـروا القبـااله فقسم منهم تحرك نحو جنوب فرنسا، ومنهـا إلـى إيطاليـا ووسـط أوروبـا
، فعصـــر ولهم ومـــن أفكـــارهمحـــالنهضـــة كـــون مـــا يســـمى بعصـــر ت وهـــؤالء هـــم الـــذينفيهـــا، 

  النهضة األوروبية كان إيطاليًا في مكانه وغالفه، يهوديًا قباليًا إسبانيًا في قلبه وفحواه.

نســب لهــا عصــر النهضــة، هــي نفســها مــن ، التــي يُ De Mediciوأســرة دي مديتشــي 
 ديـــالوبيكـــو  Marsilio Ficino ، مارشـــيليو فتشـــينو تبـــاعهموأأســـر اليهـــود األخفيـــاء، 

أداتهــم فــي نشــر اإللحــاد واإلباحيــة، وبعــث ، وهــم Pico della Mirandola  ميرانــدوال
ة، وٕاعــادة تكــوين كــل شــيء فــي الفلســفة اإلغريقيــة واألفكــار الوثنيــة، ونشــر التعــاليم القباليــ

، فتشــينو وديــال ميرانــدوال تتلمــذا األخــالق والمعتقــدات والعلــوم والفنــون واألدابأوروبــا بهــا، 
  ي أبناء القبااله من الربانيين القادمين من إسبانيا.على أيد

أفكـــارهم وتعـــاليمهم شـــرارة  الـــذين كانـــت، القبـــاليين اإلســـباناألســـاتذة مـــن  وأشـــهر هـــؤالء
Abraham Abulafia ،http://www.al-maktabeh.com  العافيـة أبـو تالميـذ الربـي أبراهـام النهضة في إيطاليا ووقودهـا،
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، Joseph ben Abraham Gikatilla جيكــاتيال أبراهــام بــن الربــي جوزيــفوأبــرزهم 
 Flavius ميثريـديتس ، والربـي فالفيـوسElijah De Medigo مـديجو دي إيليـا الربيو 

Mithridates.   

رأس الفاتيكان، وٕابان القرن الخامس عشر، وصل اثنان من يهود المارانو األخفياء إلى 
، الــذي Alfonso de Borjaألفونســو دي بورجيــا  ، وهمــاســدة العــرش البــابويواعتلــوا 

وابــن ، Callixtus IIIم، باســم: كاليســتوس الثالــث ١٤٥٥اعتلــى العــرش البــابوي، ســنة 
، وكـان قبـل وصـوله Rodrigo Lanzol de Borjaرودريجـو النـزول دي بورجيـا أخيـه 

  .إلى العرش البابوي أسقف فالنسيا

مثــال نمــوذجي علــى اليهــود األخفيــاء، ومــا يفعلونــه فــي الــديانات  رودريجــو دي بورجيــاو 
فمــا أن اعتلــى يقــدر عليـه اليهــود الصــرحاء أنفســهم،  ، ممــا اللليهــودذليلها تــو والمجتمعـات، 

 Alexander م، ليصـبح البابـا ألكسـاندر السـادس١٤٩٢عرش الكنيسة الكاثوليكية، سنة 
VI:حتى ،  

"أصدر مرسومًا يرحب فيه باليهود المهـاجرين مـن إسـبانيا، ويبـيح لهـم دخـول رومـا 
واإلقامــة فيهــا، وممارســة شــعائرهم وطقوســهم، واالشــتغال بالتجــارة وشــؤون المــال التــي 

ـــه، ســـنة  ـــم أتبع ـــل بهـــا، ث ـــادوا العم ـــاليهود ١٤٩٧اعت ـــه ب ـــه يرحـــب في م، بمرســـوم مثل
، Maestro Bonetoص ميسـترو بنيتـو المهـاجرين مـن البرتغـال، وكـان طبيبـه الخـا

  )١(ربي اليهود في روما"

وفتحـه عاصـمة البابويـة آلالف اليهـود المهـاجرين مـن إسـبانيا  ،وعلى إثر مراسيمه هـذه
، أســـقف أوســـتيا Giuliano della Rovere والبرتغــال، اتهمـــه جوليـــانو ديـــال روفيـــري

Ostia جوليوس الثانيم إلى العرش البابوي، باسم ١٥٠٣، والذي صعد سنة Julius II ،
  بأنه من يهود المارانو!! في بيان رسمي من أسقفيته اتهمه

                                                           

1 ) James Carroll: Constantine's Sword: The Church and the Jews, P364, Mariner Books, 
2001. 
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هو الرمز األعلى للفسـق واالنحـالل فـي عصـر النهضـة، فمـع والبابا ألكساندر السادس 
أنــه يحــرم عليــه الــزواج، فقــد كــان لــه عــدة عشــيقات وهــو علــى رأس الكنيســة الكاثوليكيــة، 
وأنجــب مــنهن عشــرات األبنــاء والبنــات، وأشــهر عشــيقاته وأطــولهن مكوثــًا معــه فــانوزا دي 

أنجـب منهـا قـر البـابوي، و وكانـت تقـيم معـه فـي الم، Vannozza dei Cattaneiكاتـاني 
  وحدها أربعة أبناء واعترف بأبوته لهم.

خفيـاء، والقسم الثاني من يهود األندلس العربية وٕاسبانيا الكاثوليكية، الصرحاء منهم واأل
 وقــدأقصــى الغــرب العربــي واإلســالمي، نحــو وعبــروا المضــيق تحــرك فــي اتجــاه الجنــوب، 

ـــــاء تقاليـــــدهم العريقـــــة فـــــي التخفـــــي ـــــة والتمويـــــه حمـــــل األخفي رداء  وا خلعـــــ، فوازدواج الهوي
  .المسيحية الذي كانوا يرتدونه في إسبانيا، وارتدوا محله رداء اإلسالم

وأفكارهــا وأســاليبها  القبــاالهب بــالد العــربوا وغــز  ،فــي اتجــاه الشــرقوا ومــن الغــرب انســاح
الســحر ، ومــا يــرتبط بهــا مــن فنــون طالســم منهــا وصــناعة فــي تشــفير النصــوص وتفســيرها

موهـة فـي ية، ومالقرءاناآليات الكتابة العربية، ومطعمة ببغلفة م، والتأثير والتخييل والتنجيم
  .بعض الطرق الصوفية

والينبـــوع الـــذي تتـــدفق منـــه  المعربـــة بـــؤرة القبـــااله صـــار أقصـــى الغـــرب اإلســـالميولـــذا 
قرونــه األولــى فــي تهــا وينبوعهــا فــي بؤر مياههــا فــي قــرون اإلســالم المتــأخرة، بعــد ان كانــت 

  أقصى الشرق، في فارس وما حولها.

الغـــرب نـــدلس نحـــو ومنـــذ بـــدأت حركـــة اليهـــود، خصوصـــًا أبنـــاء القبـــااله مـــنهم، مـــن األ
، ولبث أفكارهم وتعاليمهم القبالية وٕاحدى البؤر الرئيسية لتمركزهم، فاس قبلتهمو اإلسالمي، 

  .المعربة

 ظهورهـا بعـد القباليـة النصـوص كـان تعلـيمولفاس بصمة خالـدة فـي تـاريخ القبـااله، فقـد 
 لـنص طبقـاً  ،األربعـين سـن بلـوغ وبعـد ،واألحبـار الربـانيين مـن اليهـود صـفوة علـى مقصوراً 
 وفـي، إسـرائيل بنـي مـن الصفوة بين موسى عهد منذ شفوي ميراث أنها على نفسها القبااله
http://www.al-maktabeh.com معرفــة علــى التحــريم أزوالي مردخــاي بــن أبراهــام الربــي أســقط عشــر الســادس القــرن نهايــة
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 وبـين بـل ،اليهـود عمـوم بـين ونشرها وتعليمها معرفتها فيها أباح رسالة وكتب األسفار هذه
 والربـــي، لظهـــوره تمهـــد ومعرفتهـــا بالهامشـــيحاه ســـيأتي الـــذي هـــو نشـــرها ألن ،اليهـــود غيـــر

  !المغرب في فاس من أزوالي أبراهام

ومـا واألفكار الباطنية،  القباالهبؤر ك الصورة، أن دوما ينبغي أن تعلمه لكي تكتمل عن
ـــرتبط بهـــا مـــن نشـــاط ـــالســـري و اليهـــود  ي أصـــًال فـــي الشـــرق، حتـــى عصـــر  تكانـــه، حركات

، قبل أن إلى أوروبا تالحروب الصليبية، وما تالها من عصر النهضة األوروبية، ثم انتقل
  ترتد مرة أخرى إلى الشرق في القرون األخيرة.

اليهـود السـري مـن الشـرق إلـى الغـرب، كـان عبـر منظمـة فرسـان وانتقال القبااله ونشاط 
الهيكــل إبــان الحــروب الصــليبية، وأســرة دي مديتشــي ويهــود األنــدلس وٕاســبانيا إبــان عصــر 

  .النهضة

قبـل أن وفاس كانـت إحـدى البوابـات التـي عبـرت منهـا القبـااله مـن الشـرق إلـى الغـرب، 
  .الشرقأقصى غرب  من الغرب إلى تعود إليها مرة أخرى، وتعبر من خاللها 

التـــي ظهـــرت  ،Fama Fraternitatis وفـــي وثيقـــة إشـــهار أخويـــة الصـــليب الـــوردي
عن كيف تكونت قبل هذا التاريخ  قصة رمزيةم، ١٦١٤مطبوعة ألول مرة في ألمانيا سنة 
 واســمه الرمــزي: الصــليب الــوردي، ، أن مؤســس األخويــةبــأكثر مــن مائــة ســنة، خالصــتها 

إلــى الراهــب الــذي يتعهــده اصــطحبه  وفــي صــباه، وهــو فــي الخامســة مــن عمــره ديرالــدخــل 
متجهـة إلـى دمشـق ليـتم يلتحـق بسـفينة  أن فقـرر ،الراهـبأورشليم للحج، وفي قبرص مـات 

  وفي دمشق:رحلة الحج إلى أورشليم، 

ــاء دمشــق ــى االلتقــاء بحكم ــه مــن ، "ســاقته المصــادفات إل ــا يفعلون ــأطلعوه علــى م ف
شف لهم مـن أسـرار الطبيعـة، وكـان إذ ذاك فـي السادسـة عشـرة وما كُ  ،أعاجيب عظيمة

وعلموه فنون الطـب  ،علموه العربية وكشفوا له أسرارهمو جعلوه واحدًا منهم، فمن عمره، 
الرياضيات، وبعد ثالث سنوات بينهم أجازوه بما علموه من علوم، وأرسـلوه إلـى خوافي و 

وتلقــى عــنهم  ،المصــرية القديمــة الفلــكعلــوم أخــذ مــنهم أســرار ف ،مصــرإخــوة لهــم فــي 
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بـر البحـر ومن مصر أرسـلوه إلـى إخـوانهم فـي المغـرب، فع ،تعاليم هرمس وأسرار ديانته
حكمـاء تعليمـه وٕارشـاده، فعلمـوه الاسـتكمل و ، Fezإلـى فـاس في اتجاه الغـرب المتوسط 

عامين ، وبعد Defiled with their religion )••••(السحر والقبااله المشحونة بديانتهم
ة المليئـة وبعـد رحالتـه الشـاق...  عبر الصليب الوردي المضيق من المغرب إلى إسبانيا

عاد الصليب الـوردي إلـى ديـره الـذي خـرج منـه فـي ألمانيـا وقـد عـزم  بالمصاعب واآلالم
فـي دائـرة حولـه أعضاؤها نتظم على تكوين جمعية كالتي عاش وتعلم فيها بين العرب، ي

   )١(نشر الحكمة والعلوم في أوروبا"ويحكمها نظام صارم، فتقوم على  هو مركزها،

بــد عحــين تعلــم أن مــن الــذي بــال فــي رأس عبــد العزيــز الــدباغ بالقبــااله،  عــرففــاآلن ت
فإليك برهانًا، تضيفه إلى مـا في ذروة عصرها القبالي، فاس،  ولد وعاش في العزيز الدباغ

  .سبقه من براهين

 ســيرته وجمــع أقوالــه، أحمــد بــنكتــب ومريــده الــذي الــدباغ  إلــى كتــاب تلميــذ تذهبــإذا 
، سـتجده الـذي وقـع لـه القبـاليالفـتح و وليـة شـيخه روايتـه عـن أَ  ت، وقـرأبارك السلجماسـيمال

فسـلم عليـه ال منامـًا، يقظـة  التقى الخضـر عليـه السـالم، أنهشيخه الدباغ أخبره  نيخبرك أ
  ثم:ولقنه الذكر، 

 والحمـد لـي وقـع أيـام بثالثـة عمر سيدي وفاة ... وبعد"قال شيخنا رضي اهللا عنه: "
 القـرى جميـع فرأيـت ،يـدي بـين كأنها وتظهر لي تنكشف األشياء جعلت ثم...  الفتح هللا

 فــي وهـو ولـدها ترضـع النصـرانية ورأيـت ،البـر هـذا فـي ما كل ورأيت ،والمداشر والمدن
ـــت حجرهـــا، ـــع ورأي ـــت ،البحـــور جمي ـــل الســـبع األرضـــين ورأي ـــا وك ــــيهن م ـــن ف  دواب م

 كــالبرق عظــيم بنـور وٕاذا فـــيها، مــا أنظـر وأنــا فوقهــا وكـأني الســماء ورأيــت ومخلوقـات،
 يمينـي وعـن ،تحتي ومن فوقي من النور ذلك فجاء ،جهة كل من يجيء الذي الخاطف
 مــت، أنــي ظننــت حتــى عظــيم بــرد منــه وأصــابني ،وخلفـــي أمــامي ومــن ،شــمالي وعــن

                                                           

) تعلم من ذلك أن حكماء العرب الذين تتكلم عنهم الوثيقة، والذين هم في الحقيقة مصـدر فلسـفة حركـة الصـليب الـوردي  ••••
  وتعاليمها ونظامها، ومن صنعوا مؤسسها، ليسوا سوى اليهود!

1) Fama Fraternitatis or A Discovery of the fraternity of the most laudable order of the 
Rosy Cross, p2-5. 
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 ،عيوناً  كلها ذاتي رأيت رقدت فلما ،النور ذلك إلى أنظر لئال وجهي على ورقدت فبادرت
 الثيـاب إلى ونظرت تبصر، أعضائي وجميع تبصر، والرجل تبصر، والرأس تبصر، العين
  .)١("الذات فـي سرى الذي النظر ذلك تحجب ال فوجدتها علي التي

لـم من أجله، هـو أن نعرفـك لمـاذا  الذي وقع لعبد العزيز الدباغ تيناك برواية الفتحما أو 
مـا دار فـي متنتقل إليه أسرار شيخه إال بعد وفاة هذا الشـيخ، وهـو مـا تعرفـه يقع له الفتح و 

مـن لـه روى  فقـديحضـرونه،  ومـن صـفته علمـتَ  الـذي الـديوان فـي الحضور األول للدباغ 
ـــاء ـــراتهم عـــن تجـــاربهم مـــائتي حكايـــة واألحيـــاء،، األمـــوات مـــنهم حضـــروه مـــن األولي ، وخب

  الثالثة:الحكاية مما جاء في ، وكان ووجوب صيانتها تلقيها األسرار وشروط لموه ليع

 أطيقـه ... فإني السر أعطني سيدي يا سنين ... فقال: تسع خدمني مريد لي كان "
 السـر فأخـذ: عنـه اهللا رضـي شيخنا السر، قال فأعطيته السر، أعطيك أنا نعم له: فقلت
 الشـيخ ذات فقال: بالذات؟ المراد ما فقلت: هلكه،يُ  فإنه ذات بال أخذه من وكل ذات، بال

  .)٢(الشيخ" وفاة بعد إال المريد إلى تنتقل ال وهي وأسرارها،

وانتقال الذات من الشيخ إلى المريد، الذي هو شرط في انتقال السر إليه، وال يقع الفتح 
  ترى، ليس سوى تناسخ األرواح!إال به، هو، كما 

علم عنه سوى أنه من بونة، وهي أيضًا فأصوله مجهولة، وال سيرة له، وال يُ وأما البوني 
، نــدلساآلن شــرق عنابــة فــي الجزائــر، وأنــه كــان يتنقــل بينهــا وبــين األ فــي الغــرب، ومكانهــا

مزيج من فنون في ختام كتابه: شمس المعارف الكبرى، الذي هو  ومن الطريف أنه يقول 
  السحر والتنجيم والقبااله المعربة:

                                                           

  .١٥-١٤ص، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ١
  .١٩ص، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز ) ٢
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~ ٣٧٩ ~ 

 

"واعلم أن كتـابي هـذا ال يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه وال مـن خلفـه، كمـا قـال تعـالى: 
����{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p���� فما وجدته فيـه فـاعلم أن األمـر فيـه ،

  !)١(كما وجدته، فإن كنت تنكره وتلقيه فللبيت رب يحميه"

 لمـاذ اللـف والـدورانق في رأسك اآلن، ونـراه يكـاد يهـبط علـى لسـانك: ل حَ والسؤال الذي يُ 
باللـيص سـتان، ، أو فـي رأس َفْسـل بحث عمن بال في رأس البـوني وعبـد العزيـز الـدباغوال

مــا بو  ،القبــااله، وأســقط أســانيده، وأهــدر خصائصــه الصــوتية، وفســره بالقــرءانف حــر الــذي 
الســؤال هــو: لمــاذا ال يكــون البــوني والــدباغ وَفْســل باللــيص ، كذبــة اليهــود والســريان اختلقــه

  األخفياء؟ستان هم أنفسهم من أبناء القبااله واليهود 

  وليس لنا إجابة على سؤالك هذا سوى: اهللا أعلم.

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٥٣٤ص، الكبرى المعارف شمس ) ١
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~ ٣٨٠ ~ 
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~ ٣٨١ ~ 

 

  رو ملحق الص

  
  

  

  

ــا ميشــيل دكتــور رســمها التــيخريطــة ال ــرات ل أكســفورد جامعــة فــي  البحثــي وفريقــه بترالي شــبكة البحي
   .واألنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب
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~ ٣٨٢ ~ 

 

  المظللة باللون األحمر. وحدودها، ، موقعهااإلمبراطورية البيزنطيةفي  العربية  المقاطعة

ه، تظهر فيها نقط اإلعجام فوق الحروف، وهي رسالة ٢٢جزء من بردية عربية تعود لسنة   
  .الوالة على األقاليم في مصر، لتحديد قيمة الخراجقادة جيش الفتح إلى من 
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~ ٣٨٣ ~ 

 

  

  السفيروت أو شجرة الحياة القبالية

  

  

  

  

  السفيروت وما يقابلها في اإلنسان والكون
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   http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٨٥ ~ 

 

  المصادر والمراجع

  الكريم: القرءانأوًال:  •
  بيان اإلله، ووحيه المنزل بلسان عربي مبين على خاتم النبيين.

  : القرءانثانيًا: كتب السنة والتفسير والقراءات وعلوم  •
: اإلمـام، السجسـتاني األزدي األشـعث بـن سـليمان داوود أبـي بـن اهللا عبد بكر أبو )١
 خطيـة نسـخ مـن نقـل، جفـري آرثـر الـدكتور: طبعـه على ووقف صححه، المصاحف كتاب

، بمصــر الرحمانيــة بالمطبعــة طبــع، األولــى الطبعــة، بدمشــق الظاهريــة بالمكتبــة محفوظــة
 .م١٩٣٦/ه١٣٥٥

، القـرءان آي تفسـير عـن البيـان جـامع: اإلمـام، الطبري جرير بن محمد جعفر أبو )٢
، المعــارف دار، شــاكر أحمــد الشــيخ: أحاديثــه خــرج، شــاكر محمــد محمــود األســتاذ: تحقيــق
 .م١٩٦٩ -م١٩٥٥، القاهرة

النيسـابوري،  القشـيري كوشـاذ بـن ورد بـن مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم الحسـين أبو )٣
 كتبـه وعـد وترقيمـه وتصـحيحه نصوصـه وتحقيـق طبعـه علـى وقـف، مسـلم صـحيح: اإلمام
 الكتـب إحيـاء دار، البـاقي عبـد فؤاد محمد: النووي اإلمام شرح عليه وعلق وأحاديثه وأبوابه
 .م١٩٥٥/ه١٣٧٤، القاهرة، الحلبي البابي عيسى فيصل، العربية

: النشــر فــي ، اإلمــامالشــهير بــابن الجــزريأبــو الخيــر محمــد بــن محمــد الدمشــقي  )٤
القراءات العشر، أشرف على تصحيحه ومراجعته: الشيخ علي محمد الضباع، شيخ عموم 
المقــارئ المصــرية، طبعــة مصــورة مــن طبعــة المكتبــة التجاريــة الكبــرى بالقــاهرة، دار الفكــر 

 للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ.

، القـرءان ألحكـام الجـامع: اإلمـام، القرطبي نصارياأل أحمد بن محمد اهللا عبد أبو )٥
 .م١٩٣٥/ه١٣٥٣، القاهرة، الثانية الطبعة، األدبي القسم، المصرية الكتب دار

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٨٦ ~ 

 

: تحقيـق، السـبع القـراءات فـي التيسـير: ، اإلمـامالـداني سـعيد بن عثمان عمرو أبو )٦
 .م١٩٨٤/ه١٤٠٤، بيروت، العربي الكتاب دار، برتزل أوتو: المستشرق

 دار، حسـن عـزة الـدكتور: تحقيـق، المصـاحف نقـط فـي المحكـم: الداني عمرو أبو )٧
 .م١٩٩٧/ه١٤١٨، الثانية الطبعة، دمشق، الفكر دار، بيروت، المعاصر الفكر

 الصــادق محمــد: تحقيــق، األمصــار مصــاحف رســم فــي المقنــع: الــداني عمــرو أبــو )٨
 .م١٩٧٨، األزهرية الكليات مكتبة، قمحاوي

، الترمـذي السـلمي الضـحاك بـن موسـى بـن َسـْورة بـن عيسـى بـن محمـد عيسى أبو )٩
 مكتبة، عوض عطوة إبراهيم الشيخ: ، تحقيق٥ج، الترمذي سنن، الصحيح الجامع: اإلمام

  .م١٩٧٥/ه١٣٩٥، الثانية الطبعة، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة

 القـرءان تفسـير: الحـافظ، الدمشـقي القرشـي كثيـر بـن عمـر بـن إسـماعيل الفدا أبو )١٠
، الثانيـــة الطبعـــة، والتوزيـــع للنشـــر طيبـــة دار، الســـالمة محمـــد بـــن ســـامي تحقيـــق، العظـــيم
 .م١٩٩٩/ه١٤٢٠، الرياض

 عن الكشاف: الخوارزمي، اإلمام الزمخشري عمر بن محمود اهللا جار القاسم أبو )١١
 .م١٨٥٦، الهند، كلكتا بمدينة طبع، التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق

 األربعــة بــالقراءات عشــر األربعــة فضــالء اتحــاف: البنــا، اإلمــام محمــد بــن أحمــد )١٢
 الــدكتور: لــه وقــدم حققــه، القــراءات علــوم فــي والمســرات األمــاني منتهــى: المســمى، عشــر

، األولــى الطبعــة، األزهريــة الكليــات مكتبــة، بيــروت، الكتــب عــالم، إســماعيل محمــد شــعبان
 .م١٩٨٧/ه١٤٠٧،، لقاهرةا

، القـــرءان علـــوم فـــي البرهـــان: الزركشـــي، اإلمـــام اهللا عبـــد بـــن محمـــد الـــدين بـــدر  )١٣
ــــــــق ــــــــو محمــــــــد: تحقي ــــــــراهيم الفضــــــــل أب ــــــــة، إب ــــــــراث مكتب ــــــــة الطبعــــــــة، الت ــــــــاهرة، الثالث ، الق
 .م١٩٨٤/ه١٤٠٤
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~ ٣٨٧ ~ 

 

 علـــوم فـــي االتقـــان: الســـيوطي، اإلمـــام بكـــر أبـــي بـــن الـــرحمن عبـــد الـــدين جـــالل  )١٤
، بيــــــــــروت، ١ط، الرســــــــــالة مؤسســــــــــة، األرنــــــــــاؤوط شــــــــــعيب الشــــــــــيخ: تحقيــــــــــق، القــــــــــرءان
 .م٢٠٠٨/ه١٤٢٩

 وجـــه، القرءانبـــ مفســـراً  القـــرءان فـــي األعجمـــي العلـــم: ســـعدة، األســـتاذ أبـــو رؤوف )١٥
 م١٩٩٤، القاهرة، الهالل دار، القرءان إعجاز من جديد

 السيد: تحقيق، القرءان مشكل تأويل: الدينوري، اإلمام قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد )١٦
 .م١٩٧٣/ه١٣٩٣، القاهرة، التراث دار مكتبة، صقر أحمد

 حرز: المسمى الشاطبية متن: الرعيني، اإلمام الشاطبي خلف بن فيرة بن القاسم )١٧
 الهــدى دار مكتبـة، الزعبــي تمـيم محمــد: وراجعـه وصــححه ضـبطه، التهــاني ووجـه األمـاني

ـــــــــة ـــــــــورة بالمدين ـــــــــاني ودار، المن ـــــــــةالقرءان للدراســـــــــات الغوث ، الرابعـــــــــة الطبعـــــــــة، بســـــــــوريا ي
 .م٢٠٠٥/ه١٤٢٦

: البخــاري، اإلمــام الجعفــي بردذبــه بــن المغيــرة بــن إبــراهيم بــن إســماعيل بــن محمـد )١٨
 مــن عالمــاً  عشــر ســتة مـن لجنــة: بتحقيقــه قــام، السـلطانية الطبعــة، البخــاري اإلمــام صـحيح
 .ه١٣١١، المحمية مصر ببوالق األميرية الكبرى بالمطبعة طبع، الشريف األزهر علماء

، الـري بخطيـب المشتهر، عمر الدين ضياء العالمة ابن الدين فخر الرازي محمد )١٩
ــــــــر التفســــــــير: اإلمــــــــام ــــــــى الطبعــــــــة، الفكــــــــر دار، الغيــــــــب ومفــــــــاتيح الكبي ــــــــاهرةاألول ، ، الق
 .م١٩٨١/ه١٤٠١

 الـدكتور تقـديم، القـرءان أللفـاظ المفهـرس المعجم: األستاذ، الباقي عبد فؤاد محمد )٢٠
 .م١٩٤٥/ه١٣٦٤، القاهرة، األدبي القسم، المصرية الكتب دار، فهمي نصورم

القــراءات، قــدم  معــاني عــن اإلبانــة: القيســي، اإلمــام حمــوش طالــب أبــي بــن مكــي )٢١
لـه، وحققـه، وعلــق عليـه، وخـرج قراءاتــه: الـدكتور عبـد الفتــاح إسـماعيل شـلبي، دار نهضــة 

 م.١٩٧٨مصر، القاهرة، 
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~ ٣٨٨ ~ 

 

: تحقيـق، القـرءان فـي وبلى كال  على الوقف :القيسي حموش طالب أبي بن مكي )٢٢
  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، قاهرةلا، األولى الطبعة، الدينية الثقافة مكتبة، نصار حسين دكتور

23)  George Sale: A Copmerhensive Commentary on The Quran 
Comperising Sale's Translation and Preliminary Discourse, 
Copyright, Trubner and Co., Ludgate Hill, London, 1882. 

  العربية ونحوها ومعاجمها:ثالثًا:  •
الكتــاب، بســيبويه، اإلمــام:  الملقــب الحــارثي قنبــر بــن عثمــان بــن أبــو بشــر عمــرو )١

 م.١٩٩٢ه/١٤١٢تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، اإلمام: معجم مقاييس اللغة، تحقيق  )٢
  م.١٩٧٩هارون، دار الفكر، وضبط: عبد السالم محمد 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، اإلمام:  )٣
  م.١٩٦٨لسان العرب، دار صادر، بيروت، 

: تــاج العــروس مــن جــواهر ، اإلمــاممحمــد مرتضــى الحســيني الزبيــديأبــو الفــيض  )٤
اإلعـالم، مطبعـة القاموس، تحقيق: دكتور مصـطفى حجـازي، راجعتـه لجنـة فنيـة مـن وزارة 

 م.١٩٨٩/ه١٤٠٩حكومة الكويت، 

 عبـــد دكتــور: وتحقيـــق ترتيــب، العــين ، اإلمــام: كتـــابلخليــل بــن أحمـــد الفراهيــديا )٥
 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، األولى الطبعة، بيروت، العلمية الكتب دار، هنداوي الحميد

 رابعًا: السريانية وقواعدها ومعاجمها وتاريخها: •

: اللمعة الشهية في نحو اللغـة ، المطرانالسريانيإقليميس يوسف داوود الموصلي  )١
 م.١٨٧٩طبع في الموصل، في دير اآلباء الدوسكيين، السريانية، 

 طبع، السريانية اآلرامية اللغة غرامطيق: اللبناني والراهب الكفرنيسي، القس بولس )٢
  .م١٩٢٩، بيروت، االجتهاد مطبعة في
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~ ٣٨٩ ~ 

 

 اآلرامية اللغة في كتاب وهو، اللباب: اللبناني، األب الحلبي القرداحي جبرائيل )٣
  .م١٨٩١، بيروت، اليسوعيين لآلباء الكاثوليكية المطبعة، الكلدانية السريانية
 Exجبرائيل القرداحي: المناهج في  النحو والمعاني عند السريان، )٤

Typographia Polyglotta, S. C. Propaganda Fide, Rome, 1903.  
نحو اللغة اآلرامية السريانية الكلدانية وصرفها : في ، األبجرجس الرزي الحلبي )٥

 م.١٨٩٧، طبع بالمطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، بيروت، وشعرها
: قاموس كلداني عربي، أعاد طبعه: الدكتور روفائيل ، المطرانيعقوب أوجين منا )٦

 م.١٩٧٥بيداويد، مطران بيروت على الكلدان، منشورات مركز بابل، بيروت، 

7) Adalbert Merx: The History of the study of grammar among 
the Syrians, Edited and translated by Daniel King. Piscataway, 
Georgias Press, USA,  2013.   

8) Alison Salveson: Jacob of  Edessa' life and work, in: Jacob of  
Edessa and the syriac culture of his day, Editor: Bas Ter Haa 
Romeny, Brill, Leiden, Boston, 2008. 

9) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, First Edition, Reuther 
& Reichard, Berlin, T. & T. Clark, Edinburgh, 1895. 

10) Carl Brockelmann: Lexicon Syriacum, Second Edition, Halis 
Saxonum, 1928. 

11) Hassano Bar Bahlule: Lexicon Syriacum,  E Pluribus 
Codicibus Edidit Notulis Instruxit: Rubens Duval, Collection 
Orientale, Tomus Primus, Paris, MDCCCCI. 

12) Isho Bar Ali: The Syriac Arabic Glosses, Edited by: Richard 
Gottheil, Ipografia D.R. Academia Dei Lincei, Rome, 1908. 

13) Louis Costaz:   Syriaque Francais, Syriac English,    س�رياني ،
  .Troisieme Edition, Dar El Machreq, Beyrouth, 2002 عربي

14) Theodor Nöldeke: Compendious Syriac Grammar, Translated 
from German by: James Crichton, Williams and Norgate, London, 
1904. 
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15) Robert Payne Smith, Auxit Digessit Exposuit Edidit: 

Thesaurus Syriacus, Oxonii, E Typographeo Clarendoniano, 
London, M.DCCCC.I. 

  :وقواعدها الالتينيةخامسًا:  •
1) William Gardner Hale and Carl Darling Buck: A Latin 

Grammar, Ginn and Company Publishers, Boston and London, 
1903. 

  ًا: الساميون واللغات السامية:سادس •
 التــــأليف لجنــــة، الســــامية اللغــــات تــــاريخ: اليهــــودي ولفنســــون، المستشــــرق إســــرائيل )١

، القـــــاهرة، األولـــــى الطبعـــــة، األكبـــــر حســـــن بشـــــارع االعتمـــــاد مطبعـــــة، والنشـــــر والترجمـــــة
  .م١٩٢٩/ه١٣٤٨
ــــور حســــن )٢ ــــم دار ،ولغــــاتهم الســــاميون: ظاظــــا، دكت ــــدار، دمشــــق، القل ، الشــــامية ال

  .م١٩٩٠/ه١٤١٠، الثانية الطبعة، بيروت
، ســــــباتينو موســــــكاتي، وأنطــــــون شــــــيتلر، وٕادفــــــارد أولنــــــدورف، وفلــــــرام فــــــون زودن )٣

ترجمــه وقـــدم لــه: دكتـــور مهـــدي : مـــدخل إلــى نحـــو اللغــات الســـامية المقـــارن، المستشــرقون
ـــــار المطبلـــــي، عـــــالم الكتـــــب، الطبعـــــة األولـــــى، بيـــــروت ، المخزومـــــي، ودكتـــــور عبـــــد الجب

  م. ١٩٩٣ه/١٤١٤
، الثالثـــة الطبعـــة، مصـــر نهضـــة دار، اللغـــة فقـــه: وافـــي، دكتـــور الواحـــد عبـــد علـــي )٤
  .م٢٠٠٤ أبريل، القاهرة

: فقـه اللغـات السـامية، ترجمـه عـن األلمانيـة: األلمـاني ، المستشـرقكارل بروكلمان )٥
جامعــــــــــة الريــــــــــاض، المملكــــــــــة العربيــــــــــة الســــــــــعودية، دكتــــــــــور رمضــــــــــان عبــــــــــد التــــــــــواب، 

  م.١٩٧٩ه/١٣٩٧
6) Archibald Henry Sayce: An Assyrian Grammar For 

Comparative Purposes, Samuel Bagster and Sons, London, 1872. 

7) William Wright: Lectures on the Comparative Grammar of 
the Semitic Languages, Cambridge University Press, London, 1890. 
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  ونقدها: القرءاندعوى الكلمات األعجمية في سابعًا:  •

: المعــــرب مــــن الكــــالم األعجمــــي علــــى حــــروف ، اللغــــويأبــــو منصــــور الجــــواليقي )١
مركــز تحقيــق المعجــم، تحقيــق وشــرح: الشــيخ أحمــد شــاكر، مطبعــة دار الكتــب المصــرية، 

  م.١٩٦٩ه/١٣٨٩التراث ونشره، وزارة الثقافة، الطبعة الثانية، 

مــن المعــرب، تحقيـــق:  القــرءانلمهــذب فــي مـــا وقــع فــي الســيوطي: اجــالل الــدين  )٢
دكتور التهامي الراجحي الهاشمي، صندوق إحياء التراث اإلسـالمي المشـترك بـين المملكـة 

ـــدون  -المغربيـــة ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، مطبعـــة فضـــالة المحمديـــة، المغـــرب، ب
  تاريخ.

 The Mutawakkili of: : رس��الة المت��وكليا:م��ام، الس��يوطي ال��دين ج���ل )٣
Assuyuti, A Translation of  the arabic text, with introduction, notes 
and indices, By: William Bell, A Dissertation presented to the 
Faculty of the Graduate School of  Yale University in candidacy for 

the degree of  doctor of philosophy,1924.  
القديمــة، مقطــع فيــديو  بالعبريــة التــوراة تحريــف عــدم أدلــة: ، األســتاذلــؤي الشــريف )٤

 على اليوتيوب.
  .لؤي الشريف: الجذور اآلرامية للقرآن القديم، مقطع فيديو على اليوتيوب )٥
  .المعنى السرياني للحروف المقطعة، مقطع فيديو على اليوتيوبلؤي الشريف:  )٦

7) Alphonse Mingana: Syriac Influence on the Style of the 
Ḳur'ān, Bulletin Of The John Rylands Library, Manchester, 1927, 
Volume11(1).  

8) Arthur Geffery: The Foreign Vocabulary of  The Qura'n, 
Baroda Institute, printed in Great Britain by: Austin and Sons, 
1938. 

9) Arthur Jeffery: The Mystic Letters of the Koran, The Muslim 
World, Volume 14, Issue 3, pages 247–260, July 1924. http://www.al-maktabeh.com
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10) Christoph Luxenberg: The Syro-Aramaic Reading of the 
Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the 
Qur'an, English Edition, Verlag Hans Schiler, Germany, 2007. 

11) Daniel King: A Christian Qur'ān, A Study in the Syriac 
Background to the Language of the Qur'ān as Presented in the Work 
of Christoph Luxenberg, JLARC 3 (2009).  

12) François de Blois: Review Of Die Syro-aramäische Lesart 
des Koran, Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache 
Christoph Luxenberg’, 2000, Das Arabische Buch, Berlin, Journal 
of Qur'anic Studies, 2003, Volume V, Issue 1. 

13) Gabriel Sawma: The Qur'an: Misinterpreted, Mistranslated, 
and Misread. The Aramaic Language of the Qur'an, Adi Books, 
USA, (April 15, 2006). 

14) Jacob Golii: Monitio ad Lectorum, in: Tom Erpenii: 

Grammatica Arabica, Typis et impensis Ioannis Maire, 1656. 

15)  Saifullah, Mohammad Ghoniem & Shibli Zaman: From 
Alphonse Mingana To Christoph Luxenberg, Arabic Script & The 
Alleged Syriac Origins Of The Qur'an, Islamic Awareness, All 
Rights Reserved, First Composed: 20th December 2004, Last 
Modified: 3rd May 2007. 

16) Theodor Nöldeke, Gotthelf Bergsträser, Friedrich Schwally, 
Otto Pretzl: The History of the Qurʾān, Edited and Traslated by: 
Wolfgang Bhn, Brill, Leiden, Boston, 2013. 

  الكتاب المقدس وتاريخه:ثامنًا:  •
الفغالي، وأنطون عوكر، ونعمة اهللا الخوري، ويوسف فخـري، اآلبـاء: العهـد  بولس )١

الجديد يوناني عربي، الجامعة األنطونية، كلية العلوم البيبلية والمسكونية، دير مار كروز، 
 م.٢٠٠٣الدكوانة، لبنان، الطبعة األولى، 

ــــولس )٢ ــــري القــــديم العهــــد: اآلبــــاء، َعــــوكر وأنطــــون الفغــــالي ب  معــــةالجا، عربــــي عب
  .م٢٠٠٧، األولى الطبعة، لبنان، البولسية المكتبة: توزيع، األنطونية
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  .م١٩٩٥، المقدس الكتابفي الشرق األوسط:  المقدس الكتابدار  )٣
 The Aramic Peshitta, published by: British , ܦܫܝܛـܬܐ  ܐܪܡܝـܐ (4

and Foreign Bible Society, England & Wales, 1905, Online 
Version, Dukhrana Biblical Research, Copyright © 2006-2014, 

http://dukhrana.com. 

5) Bruce M. Metzger: The Early Versions of the New 
Testament: Their Origin, Transmission, and Limitations,  Oxford 
University Press, New York, 1977. 

  السرية:القبااله والباطنية والحركات تاسعًا:  •
مكتبـة ، الكبـرى المعـارف شـمس: البوني، القبالي العربي يوسف بن علي بن أحمد )١

  .م١٩٢٦ه/١٣٤٥ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

 دار، العزيز عبد سيدي كالم من اإلبريز: الباطني، السلجماسي المبارك بن أحمد )٢
  .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣ بيروت، الثالثة الطبعة، العلمية الكتب

3) Aaron L. Raskin, Rabbi: Letters of Light, Sichos in English, 
England, 2003. 

4) Fama Fraternitatis or A Discovery of the fraternity of the 
most laudable order of the Rosy Cross, with a preface by: Eugenius 
Philalethes, printed by: F. M. for: Giles Calvert, at the Black Spread 
Eagle, at the west end of Pauls, 1653. 

5) Isidor Kalisch, Dr.: Sepher Yezirah, Abook on creation in 
Hebrew with English translation, L. H. Frank and Co., Publishers 
and Printers, New York,1877.  

6) MacGregor Mathers : The kabbalaha unveiled , Translated 
into English from the Latin version of Knorr Von Rosenroth and 
collated with the original chalde and Hebrew text, George Redway 
Publishing , London , 1887. 

7) Nurho de Manhar: The Sepher HaZohar, or The Book of 
Light, New York, Theosophical Publishing Company, 1900. http://www.al-maktabeh.com
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  واألنساب: التاريخو الجغرافيا عاشرًا:  •
: وتحقيـــق شـــرح، األطبـــاء طبقـــات فـــي األنبـــاء عيـــون: أصـــيبعة، المـــؤرخ أبـــي ابـــن )١
  م.١٩٩٥، بيروت، الحياة مكتبة دار، رضا نزار دكتور
 ابن، المعروف بـالبغدادي الوراق اسحاق بن محمد بن اسحاق بن محمد الفرج أبو )٢

  .تاريخ بدون، بيروت، والنشر للطباعة المعرفة دار، الفهرست: المؤرخ النديم،
 بـــابن المعـــروف، الشــافعي اهللا عبـــد بــن اهللا هبـــة بـــن الحســن بـــن علــي القاســـم أبــو )٣

 الفكـــر دار، العمـــروي غرامـــة بـــن عمـــرو: تحقيـــق ،دمشـــق مدينـــة تـــاريخ: الحـــافظ، عســـاكر
  م.١٩٩٥/ه١٤١٥، والتوزيع والنشر للطباعة
 عبــد بــن الحــارث بــن عمــرو بــن بشــر بــن الســائب بــن محمــد بــن هشــام المنــذر أبــو )٤

 مكتبـة، الكتـب عـالم، حسـن نـاجي دكتـور: تحقيق، النسب جمهرة: الكلبي، النسابة الحارث
  .م١٩٨٦/ه١٤٠٧ بيروت، األولى الطبعة، العربية النهضة
 أخبــار: المكــي، المــؤرخ الغســاني األزرقــي أحمــد بــن اهللا عبــد بــن محمــد الوليــد أبــو )٥
 مطبـوع، دهـيش بـن اهللا عبـد بـن الملـك عبـد دكتـور: تحقيـق، اآلثـار مـن فيها جاء وما مكة
  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، األسدي مكتبة، المؤلف نفقة على
 جامعـــة ســـاعدت، اإلســـالم قبـــل العـــرب تـــاريخ فـــي المفصـــل: علـــي، المـــؤرخ جـــواد )٦
  .م١٩٩٣/ه١٤١٣، الثانية الطبعة، نشره على بغداد
: مراجعة، حسن سليم دكتور: ترجمة، الضمير فجر: المؤرخ، برستد هنري جيمس )٧
  .م١٩٥٨، مصر مكتبة، أدهم وعلي، اإلسكندري عمر
 فــــي دراســــة، المكرمــــة لمكـــة الطبيعيــــة البيئــــة: نجـــيم، األســــتاذة ســــعد حســــين رقيـــة )٨

 االجتماعيــــة العلــــوم كليــــة، ماجســــتير رســــالة، الشــــريف الحــــرم لمنطقــــة الطبيعيــــة الجغرافيــــا
  .م١٩٩١/ه١٤١٢، القرى أم بجامعة
 دكتــورة: ترجمــة، محمــد النبــى ســيرة: أرمســترونج، المؤرخــة وأســتاذة األديــان كــارين )٩
  .م١٩٩٨، القاهرة، ٢ط، سطور، عناني ودكتور محمد، نصر فاطمة
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، الكبـــرى الطبقـــات: الســـير وكاتـــب البغـــدادي، المـــؤرخ منيـــع بـــن ســـعد بـــن محمـــد  )١٠
  م.١٩٩٠/ه١٤١٠، بيروت، العلمية المكتبة، عطا القادر عبد محمد: تحقيق
 نسـب: الزبيـر، النسـابة بن اهللا عبد بن ثابت بن مصعب بن اهللا عبد بن مصعب  )١١
 والحضـــارة اللغـــة أســـتاذ، بروفينســـال ليفـــي: عليـــه والتعليـــق وتصـــحيحه بنشـــره عنـــي، قـــريش

، القــــاهرة، الثالثــــة الطبعــــة، المعــــارف دار، العــــرب ذخــــائر سلســــلة، الســــوربون فــــي العربيــــة
  .م١٩٨٢

ترجمــة: : اإلســالم والمســيحية فــي العــالم المعاصــر، ، المستشــرقمــونتجمرى وات  )١٢
  م.١٩٩٨دكتور عبد الرحمن عبد اهللا الشيخ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 أحمــد حســين: ترجمــةوات: فضــل اإلســالم علــى الحضــارة الغربيــة، مونتجــومري   )١٣
 . م١٩٨٣، القاهرة، الشروق دار، أمين

، ترجمـة: محمـد بـدران، ٢ديورانت، المؤرخ: قصة الحضارة، المجلد األول، جول   )١٤
  م.١٩٧٣اإلدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، 

15) Adrian Parker and  Andrew Goudie: Geomorphological and 
Paleo-environmental Investigations in The South Eastern Arabian 
Gulf Region, Geomorphology 101 (2008): P458-470. 

16) Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The history of 
Alexander the Great, being the Syriac version of the Pseudo-
Callisthenes, Edited from five manuscripts with English translation 
and notes, Cambridge Univresity Prss, London, 1889. 

17) Ernest Alfred Thompson Wallis Budge: The life and exploits 
of Alexander the Great, being a series of translations of the Ethiopic 
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  م.١٩٨٩بيروت، الطبعة الثانية، 

5) David Samuel Margoliouth: The Origins of Arabic Poetry, 

J.R.A.S (Journal of The Royal Asiatic Society), P415 – 449, 1925. 

http://www.al-maktabeh.com



~ ٣٩٧ ~ 

 

 الفهرس

  الصفحة  الموضوع

  ٥  مقدمة

  ١١  العربية والسريانية

  ١٣  اللغة السريانية: •

  ١٣  السامية اللغات

  ١٥  السريانية اللغة

  ١٨  السريانية تاريخ

  ٢٥  العربية أم اللغات: •

  ٢٥  خصائص اللغات السامية

  ٢٨  جزيرة العرب مهد السامية

  ٣٩  العربية أم اللغات
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  ٥٣  :نولدكه  •

  ٥٣  عقدة الغرب

  ٥٤  أصل المسألة

á�à�ß�Þ  ٥٩  

D�C�B�A  ٦٣  

�m�  ٦٦  

�§�  ٦٨  

  ٧٢  الفاتحة

  ٧٩  جفري: •

  ٨١  القرءانتقسيمه للكلمات األعجمية في 

�k�  ٨٥  

�Ä�Ã�  ٩٠  
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�D�  ٩٥  

  ٩٨  األعالم األعجمية

  ١٠٠  المفسرون واللغويون العرب

�X�  ١٠٦  

  ١٠٩  سؤال مثير

  ١١١  أكاذيب سريانية

  ١١٣  منجانا الكذاب:  •

  ١١٦  والعربية القرءان

  ١٢٠  منجانا السرياني

  ١٢٤  �}�نبي اهللا 

  ١٢٦  كتاب صوتي القرءان

  ١٣٢  ضبط التوراة والعهد القديم
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  ١٣٤  مصطلحات دينية

�¹�  ١٣٦  

  ١٤١  اإلمالء وقواعد الكتابة

  ١٤٦  التشكيل وعالمات اإلعراب

  ١٥٢  والتناخ والِبشيطا القرءان

�a�  ١٥٤  

  ١٦٠  السريانيذو القرنين واإلسكندر 

  ١٧٣  لوكسنبورج: األصغر الكذاب •

  ١٧٣  سرياني أصيل

  ١٨٠  يصَ قُ 

  ١٨٧  ُقريش

  ١٩٧  مكة
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  ٢٠٤  نقاط اإلعجام وتمييز الحروف

  ٢١٥  القراءات واألحرف السبعة

�È�  ٢٢٥  

�I�  ٢٣١  

�R�  ٢٣٦  

�m� ٢٤٣ وِقريانا  

�w�v�u�t�  ٢٦١  

�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�  ٢٦٩  

�Ì�Ë�Ê�É�È�  ٢٧٥  

  ٢٨٤  العلق سورة

  ٣٢٠  صدق رسول اهللا

  ٣٢١  بالسريانية المقطعة الحروف لتفسير القبالية األصول
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  ٣٢٣  ستان بالليص َفْسلُ 

  ٣٢٧  المقطعة الحروف

  ٣٣٢  المقطعة والحروف المستشرقون

  ٣٤٥  السريانية في الحروف

  ٣٤٩  بالسريانية المقطعة الحروف تفسير

  ٣٦٣  القبالية الحروف

  ٣٨١  ملحق الصور

  ٣٨٥  والمراجع المصادر

  ٣٩٧  الفهرس
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  دكتور / بهاء األمير
  المؤلفات:  ••••
  كوسوفا، المذابح والسياسة، دار النشر للجامعات. )١
  .ة، مكتبة وهب الكريم القرءانالنور المبين، رسالة في بيان إعجاز  )٢
  ي، دار الحرم للتراث.القرءانالمسجد األقصى  )٣
 ، مكتبة مدبولي.القرءانالوحي ونقيضه، بروتوكوالت حكماء صهيون في  )٤
  اليهود والحركات السرية في الحروب الصليبية، مكتبة مدبولي. )٥
 اليهود والماسون في الثورات والدساتير، مكتبة مدبولي. )٦
  اليهود والماسون في ثورات العرب، مكتبة مدبولي. )٧
 ، مكتبة مدبولي.القرءانت السرية في شفرة سورة اإلسراء، بنو إسرائيل والحركا )٨
 بروتوكوالت حكماء صهيون، تقديم ودراسة، مكتبة مدبولي. )٩
 في العالم وماذا أحضر لإلنسانية، مكتبة وهبة. القرءاناالنفجار الكبير، ماذا غير    )١٠
 التفسير القبالي للقرآن وفقه البالبيص، تحت الطبع.  )١١
 الطبع.النازية واليهود والحركات السرية، تحت  )١٢
 تحت الطبع. ،بالليص ستان )١٣
 ):••••(منشورة على اإلنترنتومقاالت دراسات   •
 يهود الدونمة.  )١
 اليهود والماسون في قضية األرمن.  )٢
 حركة الجزويت اليسوعية.  )٣
 عن اإلخوان والماسونية.  )٤
 معركة المادة الثانية من الدستور.  )٥
 قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع األزمات.  )٦

                                                           

    ) روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي على اإلنترنت. ••••
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 عن الفتنة والديمقراطية والحركات اإلسالمية.  )٧
 نقد كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد.  )٨
 .القرءاننقد استخدام حساب الُجمل واألعداد في االستنباط من   )٩
  حقيقة ما يحدث في مصر.  )١٠
  .القرءانفرعون بين التوراة و   )١١
  المسألة اإلخناتونية.  )١٢
  ج قديم وأحداث جديدة.معركتنا مع اليهود نموذ  )١٣
 الفريضة الغائبة عما يحدث في مصر، العلماء والميزان.  )١٤
 الشميطاه واليوبيل. )١٥
 القبااله والموسيقى. )١٦
 نقد نظرية األكوان المتوازية. )١٧
  .المشفرة العملة، الِبتكوين )١٨
 حوار مع قادياني. )١٩
  قضية تحرير المرأة. )٢٠
  :)••••(المرئيات ••••

  مع الكاتب والمفكر اإلسالمي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: أوًال:
بروتوكــوالت حكمــاء صــهيون، فــي مواجهــة دكتــور عبــد الوهــاب المســيري ودكتــور   )١

  أحمد ثابت.
 اليهود في الغرب، في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي.  )٢

قناديــل وبرنــامج مــع الشــاعر المبــدع واإلعالمــي الالمــع أحمــد هــواس فــي برنــامج  ثانيـًا:
  كتاب األسبوع بقناة الرافدين:

  الوحي ونقيضه.  )١

                                                           

اإلنترنت، في موقع يوتيوب وفي العديـد ،  مرئيات دكتور بهاء األمير موجودة على شبكة المعلومات الدولية )••••(
 من المواقع األخرى.
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 ي.القرءانالمسجد األقصى   )٢
 خفايا شفرة دافنشي.  )٣
 مالئكة وشياطين.  )٤
دور الحركـــات الســـرية فـــي إنشـــاء الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة والرمـــوز اليهوديـــة   )٥

 والماسونية في الدوالر األمريكي.
 ، وآثارها في العالم. اليهوديالقبااله، التراث السري   )٦
 التنجيم واألبراج، أصلها وحقيقتها.  )٧
 برج حكومة العالم الخفية.ر البلد  )٨
 الرمز المفقود.  )٩
 لماذا العراق؟ خفايا الغزو األمريكي للعراق. )١٠
  نبوءة نهاية العالم، األساطير والحقائق.  )١١
  البابية والبهائية، ِصالتها باليهود والغرب والحركات السرية.  )١٢
  القاديانية والنصيرية، ِصالتها باليهود والغرب والحركات السرية.  )١٣

مع اإلعالمـي والداعيـة اإلسـالمي خالـد عبـد اهللا فـي برنـامج مصـر الجديـدة بقنـاة  ثالثًا:
  الناس:

  خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني، الجزء األول.  )١
 الثاني.خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني، الجزء   )٢
 خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثالث.  )٣
 االحتفال الماسوني عند الهرم األكبر، حقيقته والهدف منه. )٤
  دكتور محمد البرادعي، مواقفه وأفكاره.   )٥

مع اإلعالمي والشاعر والداعية اإلسالمي دكتور محمود خليل في برنامج الـدين  : رابعـاً 
  :٢٥والنهضة بقناة مصر 

 الفوضى في مصر، أسبابها ومن المستفيد منها.  )١
http://www.al-maktabeh.com مصر بعد الثورة، األخطار الداخلية والخارجية.  )٢
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 .القرءانرمضان شهر   )٣
 الثورة والدولة.  )٤

  في قناة الخليجية:مع اإلعالمي ياسر عبد الستار  : خامساً 
  الماسونية والثورات. )١

  في قناة الحدث : سادسًا :
 من خلف الثورات.  )١
 المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع.  )٢
 من هي إسرائيل؟   )٣
 يهودية إسرائيل.  )٤
 حقيقة الماسونية  )٥

  م:٢٠١٣في معرض القاهرة الدولي للكتاب  سابعا:ً 
 نقد كتاب: سر المعبد لألستاذ ثروت الخرباوي.  )١

  في عالم السر والخفاء، برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء األمير: ثامنًا:
  عالم السر والخفاء.            )١
 جولة في عالم السر والخفاء. )٢
 بيان اإلله.  )٣
 الوحي.          )٤
 الطالسم.  )٥
 في المأل األعلى. )٦
 خريطة الوجود. )٧
 األمم المتحدة. )٨
 حقوق اإلنسان.    )٩
 تحرير المرأة.  )١٠
 .المرأة في األمم المتحدةاتفاقيات  )١١
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  الهندوسية.   )١٢
  جمعية الحكمة اإللهية. )١٣
  الحكيمة فوزية دريع. )١٤
  حركة العهد الجديد واألمم المتحدة القبالية. )١٥
  الماسونية وبناتها.  )١٦
  الوحي ونقيضه. )١٧
  أخوية فيثاغورس. )١٨
 المخطوط العبري. )١٩
  قلب الماسونية. )٢٠
 وسائل االنفصال االجتماعي. )٢١

  مقاطع وحوارات مصورة في المنزل: تاسعًا:
 بالليص ستان: سبعة عشر مقطعًا. )١
 رد على نقد: أربعة مقاطع. )٢
 الشورى والديمقراطية: أربعة مقاطع. )٣
 أخطاء اإلسالميين: مقطعان. )٤
 نبوءات: أربعة مقاطع. )٥
 المادة الثانية من الدستور: خمسة مقاطع. )٦
 مقاطع. ستةالتاريخ السري للغرب:  )٧
 الوحي ونقيضه. )٨
 العقائد والسياسة. )٩
 الناس من غير الدين بهائم. )١٠
 نفي األلوهية والخلق والوحي أصل الليبرالية والماركسية. )١١
 األناركية. )١٢
http://www.al-maktabeh.com حوار مع معالج بالطاقة. )١٣
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  السمعيات : •
  الكريم، ثالث حلقات. القرءانبرنامج  في مكتبة عالم بإذاعة  )١
  الكريم، أربع عشرة حلقة. القرءانبرنامج مقاصد الشريعة بإذاعة  )٢
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